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PENGANTAR

engan nama Allah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Segala pLrji hanya-

lah bagi Allah semata, shalawat dan salam semo-
ga dilimpahkan kepada Nabi akhir zarnan, Mu-
hammad saw., keluarganya dan kepada segenap

sahabatnya.

"Kiet Hidup Bahogia Dengan Suami Antla"
ini adalah risalah yang ditulis oleh saudara kita
al-Ustadz Ibrahim bin Shalih al-Mahmud, semo-
ga Allah memelihara dan rneniberinya jalan yang
lurus.

Setelah membaca risalah ini, para pernbaca
yang budirnan, anda akan sependapat dengan sa-

ya bahwa tLrlisan ringkas ini sedernikian penting-
nya. Selain gaya bahasanya yang tidak membo-
sankan, juga dilengkapi dengan ayat-ayat Al-
Qur'an, kata-kata bijaksana, bait-bait syair yang

berisi. Agaknya saya tidak berlebihan bila saya

katakan bahwa risalalr kecil ini rnemaltg patut di-
baca oleh setiap orang.

Lemparkan kadua puntl on gurunu
ke orah penompilannya yung poling muni.s

se.lamilah kedalamon ntoknanya den g,an kulltunru
ta,non-tamafi ny11 ca ralt tncnyc garkttn

tonahnyo wnn g,i mcn gltonunkun
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terima kasihku untuk lbrahim, pengolahnya
dengan seperuth cinra

Semoga Allah membalas amal ibadah penulis
risalah ini dengan sebaik-baik balasan dan hara-
pan kita tentunya risalah ini bermanfaat bagi kita
semua. Amiin.

Aidl bin Abdillah al-Qarni, Abha
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MUKADDIl\{AII

engan nama Allah Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang, segala puji hanya-

lah bagi Allah yang senantiasa kita puji, kita
mohon pertolongan, mohon ampLrn dan mohon
petunjuk. Kita mohon perlindungan kepada
Allah dari kejahatan jiwa kita dan dari kebr,rru-
kan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang telah
mendapat petunjuk dari Allah, tak seorang pun
akan menyesatkannya. Dan barangsiapa yang te-
lah dibiarkan Allah sesat, maka tak seorang pun
dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bah-
wa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak
ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.

"Hai orang-orong yang beriman, bertakwa-
lah kepada Allolt sebenar-henor takwa kcpa-
da-Nya; dan jangunluh seknli-kali kamu mati
mclainkan dalam kertdaan bcragama Islam."

(Q.S. Ali Irnran: 102)

"Hai se.kalion manu.ria, hertaktvalah kepada
Tfuhanmu yang telah menciptakon kamu dari
diri yang satu, don daripodanya Allah nren'
ciptakan isterinya; dan daripada keduonl,s
Allah memper*ernbangbiakkon laki-laki dan
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perempuon yang hanyak. Dan bertakwalah
kepada Allah yang dengan (mempergunokan)
nama-Irlya kamu saling meminra satu sama la-
in, dan (peliharalah) hubungan silaturahim.
Sesungguh.nya Allah se.l.alu meniaga dan me-

ngawasi kamu. " (Q.S. An-Nisaa': 1)

"Hai orang,-orong yang beriman, bertakwa-
lah kamu ke.pada Allah dan katakanlah perka-
ta.on yang benar, niscaya Allah memperbaiki
bagimu amalon-amalonmu dan mengampuni
bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa men-
taati Allah dan Rasul-l'lya, maka sesungguh-
nya ia relah mentlapat kemenangan yang be-
ser." (Q.S. Al-Ahzab: 70-71)

Allah mensyari'atkan perkawinan antar manu-
sia adalah untuk beberapa kepentingan, baik un-
tuk individu maupun ntasyarakat, di antaranya
sebagai contoh:

1. Taat kepada perintah Allah. Allah Ta'ala ber-
firman: "...mako kawinilah wanita-wanita
(ain) yang kamu senan.gi... " (Q.S. An-
Nisaa': 3)

2. Memelihara keturunan manusia untuk me-
makmurkan bumi dengan ibadah kepada
Allah.

IV Mukaddimah Firdaus



3. Memelihara kemaluan, menundukkan panda
ngan dan memenuhi kebutuhan biologis de-
ngan cara yang dihalalkan Allah.
Memelihara kemurnian keturunan.
Ketenangan jiwa.
Memperbanyak ummat Nabi Muhammad
saw.

7. Memelihara masyarakat dari penyakit-penya-
kit moral dan seksual.

Akan tetapi dengan berlalunya zaman demi
zaman, berhubungannya satu negara dengan
yang lainnya, keterpengaruhannya sebagian ma,
syarakat Islam oleh masyarakat kafir, dan keter-
pengaruhannya sebagian kaum Muslimin oleh
pemikiran-pemikiran dan film-filrn destruktif,
mulai tersebarlah gejala-gejala problematika hu-
bungan suami isteri sehingga lebih dari 50% dari
masalah yang diajukan di pengadilan adalah ber-
kenaan dengan problematika hubungan suarni is-
teri ini. Sebagai peran serta saya dengan sauda-
ra-saudaraku seagama dalam upaya mencari ja'
lan keluar dari kernelut tersebut, saya susun risa-
lah kecil ini dan saya beri judul "Kiat Hidup Ba
hagia Dengan Suunti Antla".

Adapun motivasi penulisan risalah ini di anta
ranya adalah:

l. Banyaknya problernatika kehidupan suami is
teri.
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2. Banyaknya terjadi perceraian di masyarakat
kita.

3. Campur tangan wanita dalam urusan kaum la-
ki-laki dan bergesernya nilai kepemimpinan-
nya terhadap wanita.

4. Terpengaruhnya kaum Muslimin oleh pemiki-
ran-penrikiran Barat dan film-film destruktif.
Dan karena sepanjang pengetahuan saya, pro-

blenratika kehidupan suami isteri pada umum-
nya sebabnya adalah wanita, maka saya susun ri-
salah ini dengan harapan berguna bagi kedua be-
lah pihak, suami dan isteri. Dan saya tidak me-
nutup mata bahwa wanita yang berakal, bijak-
sana dan berpikiran lurus, tentunya tahu bagai-
mana cara merebut hati suaminya, bagaimana
cara hidup bahagia dengan suaminya, yaitu de-
ngan berbudi pekerti lemah lembut dan penuh
perhatian di setiap saat.

Rasulullah saw. bersabda kepada salah seo-
rang isteri sahabat:

"Apakah komu bersuami ? "
"Ya"
" Baguirnctno sikapmu tarhudapnya ? "
"SctS,q tidak kuranR m(noetinya, kccuuli yang
tiduk mampu. untuk suya lakukan. "
"l,ihutlah, rli muna kclulukunnttr dttripodant'o,
kttrena tlia orlttlttlt sut'l:untu dun nrrukunlu. "l

L Diriwalatkan oleh at Turnrrrtlzi tlan sarratlnva shahilr.
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Juga kita tidak memicingkan mata bahwa se-

bagian suami - dan ini sangat disayangkan - ada

yang bersikap buruk edengan isterinya, memper-
lakukannya seakan-akan budak beliannya. Sr"rami-

suami durjana ini menyiksa dan mencaci maki
isteri-isterinya dengan segala macam cara, bah-
kan tidak jarang di antara mereka tak segan-se-
gan memukulnya.

Rasulullah saw. bersabda:

"sebaik-baik kamu adalah yong paling baik
terhadap keluarganya dan aku adalah yang
paling haik di antara kalian. te rhadap keluar-
goku. " (H.R.At-Turmudz.i dan Ibnu Majah)

Kita mohon kepada Allah semoga Dia mem-
beri kita sikap istiqarnah dalarn menjalankan
agama-Nya, memberi kita kebahagiaan di dunia
dan akhirat.

"Allaahumma Hab Lanaa Min Azwaajinaa Wa
Dzurriyaatinaa Qurrata A'yunina Wa-j-'Alnaa
Li-l-Muttaqiina Irnaamaa (Ya Tuhan kami,
anugerahkanlah kepadn komi isreri-isteri ka-
mi dan keturunon kami sebagai penyenang
hari (kami), don .jodikanlah kumi pemimpin
bo gi oran g-oron g, )'att I bertu ktva)."

"Rabbi-Ghfirlii Wa Liwaalidayya Wa Lirnan
Dakhala Baitiya Mu'minan Wa Li-l-Mu'mi-
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naati Wa laa Tazidi-zh-Zhaalimina Illaa Ta-
baaraa. (Ya. Tuhanku! Ampunilah aku, ibu ba-
pakku, orong yong mas.tk ke rumcthku dengan
beriman dan semua orang yang beriman laki-
laki dan perempuan. Dan jangan.lah Engkau
tambahkan bagi orang-orang yang zal.im itu.

selain kehinasaan)."

"Wa Aakhiru Da'waana Ani-l-Hamduli-
Llaahi Rabbi-l-'Aalarniin. (Dan. akhir doa. ki-
ta adalah mengucapkan., "Se.gala puji hanya-
lah bagi Allah, Rabb seme.sra alam")." I

VIII Muknddimah Firdau.r



ffi

F DAMPAK BUITUK

ffi MAKSIAT TERITADAIN

ffi KEBAI{AGIAAN SUAI\TT ISTERI

ak seorang pun akan membantah bahwa
maksiat adalah sumber kegundahan dan

kegelisahan hati, menimbulkan kesengsaraan dan
kemalangan, menghitamkan wajah, mengeraskan
hati, merubah kebahagiaan menjadi kesengsara-
an, rasa cinta menjadi rasa benci dan lain seba-
gainya.

Salah seorang ulama salaf mengatakan: "Keti-
ka aku bermaksiat, akibatnya itu aku dapat lihat
dalam perangai isreriku dan binarang tungga-
ngenku. "z

Dan Ibnu-l-Qayyim mengatakan: Maksiat
mempunyai darnpak-dampak buruk dan tercela,
yang membahayakan bagi kesehatan hati dan tu-
buh, baik di dunia maupun di akhirat yang tidak

2. Dikutip dari huku Al-.la+lah al-Kaof i Liman Sa'ala 'Ani-d-dau,aa'i-

sy-Syaafi, telah ditcrjcrnahkan ke rlalanr balrasa Indonesia oleh Drs.

H. Saifullah Karnalie, LC dcngan judul ./rrrta/ran Lengkap Terhadap

Yang Bcnanya Tentang Potrtvlar Mu.jarab, karangan Ibnrr al-

Qayyim (yang akan diterbitkan oleh hrslnka Panjinras. pent.).
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dapat diketahui selain Allah. Di antaranya ada-
lah:
* Terjauhkan dari ilmu pengetahuan, karena il-

mu pengetahuan itu adalah sinar yang Allah
lemparkan ke dalam hati, sementara maksiat
memadamkan sinar tersebut.

* Rasa keterasingan yang dirasakan pelaku
maksiat dalam hatinya antara dirinya dan
Allah yang sama sekali tidak dapat digantikan
oleh sesuatu kelezatan apapun. Andaikan se-

luruh kelezatan dunia ini ia miliki, rasa keter-
asingan itu tidak bakal hilang. Hal ini hanya
dapat dirasakan oleh orang yang di dalam ha-
tinya terdapat kehidupan, karena goresan luka
terhadap orang mati tidak akan menyakitkan.
Andaikata dosa-dosa yang dilakukan manusia
itu hanya meninggalkan peringatan berupa
timbulnya rasa keterasingan seperti itu, bagi
orang yang berakal, hal itu sudah cukup un-
tuk meninggalkan dosa-dosa tersebut.

x Rasa keterasingan antara dirinya dan manusia
di sekitarnya, terutanla orang-orang baik di
antara mereka. Ia rnerasakan dirinya sangat
begitu asing terhadap rnereka. Setiap kali ke-
terasingan itu menguat. semakin jauh pula da-
ri mereka, semakin sulit mendapatkan pelu-
ang bergar-rl dengan mereka, semakin sulit
rnendapzrtkan berkah dari kebaikan mereka.

2 [)(tnl,flk Buruk Mak.sittt Firdnus



Kebalikannya, ia meniadi semakin dekat de-
ngan golongan syaitan. Semakin jauh dari go-
longan Allah Yang Maha Pengasih, senrakin
dekatlah dengan golongan syaitan terkutr.rk.
Rasa keterasingan ini semakin menguat hingga
membelenggu dirinya, sehingga ia merasa
asing dengan isteri, anak, sanak farttilinya,
bahkan terhadap dirinya sendiri sekalipun.

Segala urusannya rnenjadi sulit. Setiap kali
menghadapi suatu urusan selalu terhalang dan

sulit untuk diatasi. Demikianlah, karena
orang yang bertakwa kepada Allah, Allah
akan menjadikan segala urusannya mudah.
Maka orang yang meninggalkan takwa kepa-
da-Nya, Dia akan menjadikan urusannya su-
lit. Sungguh mengherankan! Bagaimana seo-
rang hamba mendapatkan pintu-pintu kebai-
kan tertutup dan jalan untuk menuju kepada-
nya penuh rintangan sementara ia tidak me-
ngetahui harus dari jalan mana mendatangi-
nya?

Kegelapan yang didapatkannya di dalam hati-
nya yang benar-benar dapat dirasakannya se-

bagaimana ia rnerasakan pekatnya malatl
yang gelap gulita. Kegelapan maksiat terha-
dap hatinya adalah sanra dengan kegelapan
konkrit terlradap pandangannya, karena taat
itu adalah cahaya sementara maksiat adalalt

Firrlaus Kiat Hidup Bulta,qitr Ber.tatna Suatni Anrltt 3



kegelapan. Bila kegelap:rn semakin pekat, ke-
bingungan pun senrakin bertambah, sehingga
bisa jadi ia terjerenrbab ke dalarn perbuatan
bid'ah, kesesatan dan hal-hal yang membaha-
yakan sementara ia tidak rnenyadarinya, seba-
gairnana halnya seorang tuna netra yang ber-
jalan sendirian di kegelapan malam. Sedemi-
kian pekatnya kegelapan dalam hati ini hingga
tarnpak dalarn mata, kemudian semakin pekat
lagi hingga sampai ke wajah sehingga semua-
nya tampak hitam yang clapat dilihat oleh se-
tiap orang.

Abdrrllah bin Abbas berkata: " Sesungguhnya
pt,rbttaton buik iru ntcmberikun .sinar ccmer-
lang terhadap wajuh, cuhayct dulum hati, ke-
luct.snn dolam ra?,cki, ke.kuaton tlalam tubnh,
ra.ra cinta dalntn ltati r>rang-orottg. Dan se.-

stttrggultrtyo perbuatun jnhut itu me.mberikan
werno gelap dalutn wujoh, kegelapan dalam
hati, kele.mahan rJulurn tubuh, kekurungan tla-
lam rezeki dan ruso benci tli hori orctng-
0rlng."

* Maksiat juga dapat ntemperpendek uniur dan
rnenghilangkan berkalrnya. l{al itu karena ke-
bajikan itu sendiri clapat menambah untur.
Dan di antara nraksiat yang banyak tersebar

pada zaman sekarang ini aclalah:
- Meninggalkan shalat iltau r.nenulrclanya.

4 Datnpak Burnk Mak.sittt



- Meninggalkan shalat atau menyepelekannya.
- Meninggalkan ibadah haji kendati ia mampu

melakukannya.
- Membicarakan kejelekan orang lain dan rne-

ngadu domba.
- Minum minuman yang memabukkan, mero-

kok dan menggunakan obat bius.
- Pergi ke pasar dengan menggunakan pakaian

serba "wah" tanpa disertai mahram.
- Mendidik anak-anak dengan pendidikan Ba-

rat.
- I'lonton film-film porno dan mendengarkan

lagu-lagu.
- Membaca majalah-majalah murahan.
- Supir dan pembantu masuk ke dalam rumah

tanpa ada keperluan yang mendesak.
- Bergaul dengan orang-orang yang amoral.
- Meremehkan suami dan rnendurhakainya.

Dan rnasih banyak lagi lainnya. Dan yang ha-
rus kita lakukan adalah kita bertakwa kepada
Allah sebatas kemampuan kita sebagai manifes-
tasi ketaatan kita kepada firman-Nya:

Ir,
"Hai orang-orong ),ong berirnan, peliltaralalt
dirimu dan keluorgamu dari api neraka. "

(Q.S.At-Tahrim: 6) r

Firdaus Kiar Hidup Boltagia Bcrsama Suarni Anda 5



ffi

ff AhT{-IRAN

ffi ur{TUK &,{ENAATT SUAR{I

gama Islam memberikan hak kepada kaum
wanita sebagairnana juga memberikan ke-

pada mereka kewajiban. Di antara hak yang pa-

ling besar yang harus diberikan kepada wanita
adalah hak suaminya, yang berfungsi sebagai
surga atau nerakanya. Maksudnya, sang suami
menjadi faktor penentu, apakah sang isteri akan
masuk surga atau neraka. Berikut ini beberapa
hadis yang berisikan anjuran untuk taat kepada
suami, bagi siapa saja yang menginginkan keba-
hagiaan abadi di dunia dan di akhirat.

Rasulullah saw. bersabda:

"Wonito., bila ia mangerjakun shalat, berpuo-
sa di bulan Rnmadhan, memelihara kentolu-
onnya, t(lal kepada suaminT,a, ia dipersiluh-
kan masuk surgu dari pintu mono .srtja yang
dikehendokinya." (H.R. Ibnu Hibban, al-Baz-
zar, Ahmad dan ath-Thabrani. Albani menya-
takan keshahihannya).

"Wanita mono .rrtjo yang meninggolkan dunia
sementora suantinya meritlltainS,a, wurtita Ier-
sebut p(r.tti masuk rur,qa. " (H.R.At-Turrnurlzi)

Kiat Hidup Bahagia Bar.rama Suarni Andtt 7



"Bila seorang suami mengajak isterinya ke
tempat tidurnya lalu ia rnenolak sehingga
suaminya semalaman marah kepadanya, He-
ka malaikat mengutuknya hingga pagi hari. "

(Muttafaq 'alaih)

Sabdanya pula:
"Seandainya aku memerintahkan seseorang
untuk bersujud kepada orang lain, niscaya
aku suruh isteri bersujud kepada suaminya.'
(H.R. At-Turmudzi, dan dishahihkan oleh Ib-
nu Hibban)

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah
saw.:

"Wanita ylng mana yang paling baik?"
"Yang menggembirakannya hila ia melihat
kepadanya, menootin),a bila ia memerintoh-
kan, tidak menentangnya dalam kaitannya
dengan dirinya dan tidak pula menyeleweng-
kan hananya. "

(H.R. Abu Daud, an-Nasai dan lainnya)

Para isteri muslimah, segeralah mengadakan
perbaikan dengan suami anda. Bukalah lembaran
baru. Mulailah kehidupan suami isteri yang ba-
hagia dengan izin Allah 'Azza wa Jalla. I

8 Anjuran lJntuk Menaati Suami Firdaus



ffi

ffi

ffi

KE,U"['Aft,[AAN
XS3-F]R} $TTAT"TIiAXN

T isteri shalihah adalah kebahagiaan di dunia
I ini. Dia adalah yang mernbintu suarninya
untuk taat kepada Allah, memberinya ketena-
ngan jiwa dan kenyarlanan yang sempurna da-

lam segala urusan.

Rasulullah saw. bersabda:
"Dunia ini adalah perhia.san dan scbaik-baik

perhiasan adalah wanitct yang shalihah."
(H.R. Muslirn)

Islam menganjurkan kepada kaum laki-laki
dalam memilih calon isterinya yang shalihah
agar ia memilih yang beragatua. Islam menjadi-
kan faktor agama ini sebagai sesuatu yang harus

diutamakan selain sifat-sifat yang disenangi lain-
nya. Hal itu adalah karena bila seorang isteri le-
mah dalam agamanya, ia tidak akan dapat me-

melihara kehormatan dirinya, sehingga akhirnya
ia akan menjadi sumber nralapetaka bagi suarni-
nya. Lantaran itulah Rasulullah saw. sangat me-

nganjurkan untuk lebih ntengutamakan faktor
agama, karena wanita yang kuat agattlanya akan

Firrlau.s Kiar Hidup Bahagiu Bcrsanra Suatni Anclo 9



menjadi penopang dalam rnenghadapi sesuatu
yang sangat penting clalam kehidupan seorang
Muslim, yaitu agama itu sendiri.:

Rasulullah saw. bersabda:
"Barangsiapa diheri rez.eki oleh Alluh berupa
isteri yong shalihah, berarti Dio membantu.-
nya dalam melaksanakon separoh ag,amanya,
maka hendaknya ia bertakwo kepada All.ah
dalam melaksanakan seporoh lai nnya. "

(H.R. Al-Hakim dan ia menshahihkannya)

Diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqas
ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersab-
da:
"Ada empat hal yong ntenjndi sumber keba-
hngiaun: Isteri yung ,sltalihah, rumoh ringgctl
yang luas, tuonggo vong, sholih dan kenda-
roon yang nyoman. Dun ada ampot hul lnin-
nya yong menjutli .rumbar kasengsuraan: Te-
tonggo. yang juhat, i.steri )tong berhuri busuk,
kcnrlrtraan yang.ielck don ntntrrh tinggal y,ong

senlpi t . "

(H.R. Ibnu Hibban dalarn Slrahihnya)

Rasulullah saw. bersahcla:

" lsteri y'ong pnling buik tli ontnro kuliun atla'
Ittlr, bilo suanti ntantandrrng, kepudon)to, ntetn-

l. [)iarnhil dari hukrr Arulorrt l-Hi.jurth. kararrgan Syaikh Isrrrail..iilid 2
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berinya kehahagiaan. Bila menyunrhrtya, me-
noatinyo. Bila ia bepergiun meninggalkan-
nyo, ia ntcnjuga dirinya sentliri dun harro-
nlQ."
(H.R.An-Nasai dan dishahihkan oleh al-lraqi)

Sabdanya yang lain:
"Wanita dinikahi karenu empor hrtl: Horta'
nya, keturunannya, kecuntikannya dan aga-
manya. Pilihlah wunita yang beragama, nis-
caya kamu beruntung. " (Muttafaq 'alaili)

Diriwayatkan dari Tsauban ra., ia berkata:
"sctelah turunn)io ay(lt Wu-lladzjina Yakni'
zuuno-dz.-dz.ahoha Wn-l-fitlhtlhuto Wa lao
YttnJiquunuhau Fii Subiili-llauhi Fabusysyir-
hum Bi'atlz.aabin uliint (Dnn oreng,-orang
yang mcnyimpun (ntos don ptrak don tiduk
menaJkohkannyo prulu julart Allult, ntaku be-
ritahukanlrth kepadu m?rek{t, (ltuhwa mereka
akan mentloput) siksu yong pcdiltJ, Q.S. At-
Tatrbah: 34, kami bersunto Rusulullah .saw.

dalam sahogion paIulunun. Sulah seorong
saltobut hertany6: "Apukult uyot itu tttrun
berkanattn lulong urtu.r tlort peruk, sudiluh
kirunya cngkatr ntt'trtberitrrltu kunti, ltarta
apukoh yung puling lnik sehin.e,gu karni men-
daparkonnl,Tt / "
"I'ang pctling utuntil utlolult lidult yun,q se'
nontiustt barz.ikir, ltoti runQ .\(ttotltiosa h(r-
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syukltr dan isreri yang beriman yang mem-
bnntunya dalant keimunannya. " (H.R. Al-
Inram Ahmad, at-'l'urmudzi dan Ibnu Majah)

Dengan pengertian yang sama, seorang pe-
nyair berkata:

Sebaik-baik yang dimiliki rnanusia dalont ke-
hidupon dunia atiuIah:
Agama .vang lurus, ltuti vang hersyukur
lidah yang selalu harz.ikir
dan isteri shalihuh ),ung selulu ntcnrhontunyu.

Saling tolong-merrolong dalarn nrelakukan
taat kepada Allah ta'ala memerlukan saling pe-
ngertian antara suarni isteri. Dan tolong-meno-
long semacam ini adalah merupakan syiar ma-
syarakat Islarn.

Allah swt. berllrnran:

,it$i;i"Mi:A;
"Dan trtlong,-ttt{nttlttttglrtlt kutrttt tlulttnt (nte.-

n gelakun ) kebu.i i fuut drrn toktt tr. "

(Q.S. Al-Maidah: 2)

Maka bagainrarra prrl:ilalr kirarrya bila tolorrg-me-
nolong itu dilaksirnak:rn oleh suarrri isteri'l

Rasulullah saw. lnerAsa bangga terhaclap sua-
rrri isteri yang rnasing-rnasing berusaha keras
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menolong yang lainnya untuk mencapai kesem-
purnaan beragama, dengan menyuruhnya beriba-
dah kepada Allah dengan ikhlas, yaitu yang be-
rupa shalat tengah nralam.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa
Rasulullah saw. bersabda:

"Allah, melimpahkan rahmar-Nya kepada seo-
rang suami yang bangun di rengah molam,
kemudian shalat, setelah iru mcntbangunkan
isterinya, lalu isteri tersebut juga. shalat, hilu
si isteri enggan bungun, sang suomi memer'
cikkan air ke wujahnya. Allah melimpahkan
rahmat-l,lya kepada seorong isteri yang bo.-

ng,un di tcngah molam, lulu sholat, kemudian
me.mhangunkan suaminya, tlan ia pun shalat,
bila ia enggan hangun, nng istcri memcrcik'
kan. air ke wajaltnyu." (H.R. Irnam Ahrnad,
Abu Daud, an-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hib-
ban dan al-Hakim)

Diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri ra., ia
berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Bile seorang suumi ntemhongunkon iste.rinS,a

di tengah molant, kemudian kecluanya shctlut
atau ia sendiri ),ong shulat - dua rokaot se-

muan)'e, keduon),o ukun ditulis tlalam bilu'
ngan segolongan luki-laki dun perempuon
yang betnyok berz.ikir kcprulcr AIlcrh. " (H.R.
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Abu Daud, an-Nasai dan Ibnu Majah. Al-Ha-
kim, adz-Dzahabi dan al-Iraqi menshahih-
kannya)

Selamat datang,
Won.itayong sempurnu lohir batin
penuh kasih sayang,
memberi banyak keturun un,
merdeka, tidak suka keluyuron,
kendati cantik jelita tetop honnat patlu suami,
rela berkorban, be.rsilt dun lembur,
ia benar-be.nar wanita. pilihan,
pondai be.rterima kasih., suhar,
selalu berwajah munis,
tutur kotanya fasih,
selalu berhati-hati sehe lum berucap arnu
melokukan sesu0tu.
Ia selalu memelihurrt kesemput'nerun diri,
menjaga horta suumi, mcnjuga dirinya
dan. keluorgonj0.
Selalu ntcrcndah, tiduk pernuh.
membusttrt g,kan tl cnl a.

Menarimu apa odunyu.
Mokan minum secukupnyo.
Taat kepotla suunti, kupan saju diperlukan.
Ucapan dan rindakun tidnk pernalt
bcrrentangan.
Usictnyu nta.rilt lrcgittt hcliu,
notnun lultr kulrtttyrr ntclcbilti orung cl(wct.stt.
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Ia dapat memilih mano vang terbaik.
Satu kali ia ditawarkan unruk jrtlan-jalan,
ia menolak.
Biliknya, di mutonya, lchih ntenyenongkan.
Bilo. daput teguran, ia tidak dengki.
Bila ia suka, tak bcrlebihan.
Harinya begi tu lemltut,
o g(rmon),o be gi tu kokoh.
Sulit Andu mendapatkun wanita s(rupo.
Ia berbakri dengan sepenuh hori,
mengerjakan upd suju,
baik ringarl atau berut.
Ia selalu berada tli rumcth,
dengan pekerjuurrnya
kendctti usionya mosih ka.cil,
memotong, menjuhit, ntenyulam, menenun,
berpinduh tluri .rnru pckcrjoun ke
pekerjaan luinnyo.
malakukun upu xt.ju.
sampai nl(nyopu, ntcntusuk tlan ntencuci.
IIU semua ia kerjukun seruliri
bukanlah kurena ia
tak mampu t1l(n))ewu pcntbun|tt.
Itu lantaran iu talult terbiu.sct nrengerjakarr
keltersiltan .tend iri ,

ia pun men.judi senttntiusct sehat,
mlmpu nrc n gc rj ok(t n s(tl'tttu,
s(muu tero.\o ringrtrt di tungunnyo,
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nomun begitu,
ia tidak pernoh mcmhanggakan diri,
kendari io sangat pundui, mugeni opa yang
dikataka n d an. dibaca kn n.

Ia mempunyai keinginan yang tinggi kendati
pekerjaannya herat, tidak meniadi halangan.
Yang ia inginkan adaloh menjodi
pendidik yang penuh kasih saylng,
bagi anak kandungnl,o dan onok yutim.
Sckali lagi., sulit dicerrikon hantlingunnya.
Ia ridak banyak bicara.
Bila berjalan, hantpir tidak parnah ntenoleh,
berdi am seribu bahttsa.
Tak sedikit pun bagictn tubuhnlta
yong terlihot.
Terrurup rapat don sangar rcfturup.
Oran g segon berpuptrsun tlen.qunnyu.
Bila seseorang mcnguuk pintu rurnahnya,
tidctk akan segera ntentlupot .iutwban,
bilo bttkan mahrntn,
j o n gan hu rap mentl t prt t .i uwu hrt n,
kendati berjam-jont iu ntenunti iatvabun.
Memclihara diri don hurta suanti
munakala suami pergi.
Ortrng yong tidok tahu nguntu mcnyangka
ia seorang kikir
kesoponun diri, keportcluiun dun
ktltthttrun jiwa bcrsotrr clulatn dirint,u
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Seorang nenek yang berwajah ceria bak gadis
muda belia ditanya:

"Nek, kosmetika apa yang nenek
pergunakan'?"

" Untuk kedua bibirku, saya pergunakarr
perkataan benar, urttuk suaraku, saya
pergunakan zikir untuk kedua mataku, saya
pergunakan rnenundLrkkan panclangan; untuk
kedua tanganku, perbuatan baik; untuk kcclua

kakiku, bersikap istiqarnah dalanr agama;
untuk hatiku, cinta kepacla Allah; untuk akalku,
hikmah; untuk jiwaku, taat dan untuk hawa
nafsuku. inran." I
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ffi n,{Er\{YAh{RLIT Sf,lAhII KtrT'IKA
H Ptir,ANG KE R.UN{Arr

6.r etelah melakukan suatu kewajiban, men-
) cari nafkah, seorang suumi puio,rg rnenuju
rumah dalarn keadaan letih, penat dan cape. Ter-
lebih selarna perjalanannya itu ia ticlak bisa lepas
dari kernacetan jalan raya, karena pada jam-jam
seperti itu, orang lain pun sarna-sama pulang
kerja dan sama-sama rnenuju nrnrah. Ia, sebagai-
mana yang lainnya, rrieninggalkan tempat kerja
dengan keinginan beristirahat, rnendapatkan ke-
nyamanan dan ketenangan jiwa dalarn kerajaan
niiliknya. Ia rneninggalkan ternpat kerjanya itu
untuk mendapatkan kebahagiaan bersama isteri
dan anak-anaknya. Maka bagairnana caranya se-

orang isteri yang shalihah lagi berirlan menyaln-
but suarnirrya pulang ke runrah clari ternpat ker-
janya'/

Di antara kaum isteri, ada yang ticlak beracla
di rurnah ketika suarnirrya pulang. Baik itu, ka-
rerta si isteri bekerja, atau bila ia tidak bekerja.
ia berada di tetanggaltya atau telnalt akrabnya
atau keluarganya. Meninggalkan nrmah pacla sa-

at suami pulang akan rneninggalkan darnpak ne-
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gatif dalam diri suami, suanti yang mengingin-
kannya sebagai sumber ketenteraman dengan se-

gala aspek yang terkandr-rng dalam perkataan

tenteram, seperti: rasa aman, nyaman dan kete-

nangan.

Dan di antara kaum isteri mernang ada di ru-

mahnya ketika suaminya pulang kerja,c namun

sang isteri menyambutnya tidak dengan yang se-

mestinya, baik dengan menghindar daripadanya,
ticlak mernpedulikan kedatangarlnya, tidak beran-
jak clari pekerjaannya seakan-akan tidak tahu ada

yang datang. Dan terkadang "penyanrbrttan" le-

bih buruk lagi. Bagairnana? Si isteri memang

menyarnbut dan ntempedLrlikan kedatangannya,
namun menyarnbutnya dengan teriakan, penga-

duan, wajah yang cenlberut penuh amarah, pe-

nyambutan yang rnenjadikan suami berangan-
angan seandainya ia kenibali dari arah di mana

ia tiba!

Ukhti Muslimah, coba simak berikut ini se-

buah kisah suri teladan dari wanita sahabat da-

lanr cara mereka menyatttbtrt straminya:

"seorang wanita sahabat bernanta Umrnu Sa-

linr, salah seorang anak suaminya, Abu Thalhah
ra. meninggal dunia karetta sakit. Ketika sttami-
nya kenrbali ke rumah, Uttttttu Salim tidak lang-

4. Dikrttip dari btrktt //aa Mu'nrinult. karnngarl lr4trharlrnratl nl-Uwaid.
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sung memberitahukan kematian anaknya. Sete-
lah menghidangkan nrakanan dan minuman, dan
setelah melepas kerinduan sebagaimana layaknya
suami terhadap isterinya, Ummu Salim, barulah
menceritakan tentang kernatian anaknya. "

Cerita selengkapnya tercantum dalam kitab-
kitab hadis dan Shahih al-Bukhari. Disebutkan
bahwa Abu Thalhah mempunyai seorang anak
yang sedang sakit. Untuk suatu keperluan, Abu
Thalhah keluar rumah. Ketika itulah, ajal rnene-
mui anaknya. Ketika Abu Thalhah kembali, ia
bertanya kepada isterinya:

"Bagaimana kabar anakku?"
"Ia lebih tenang dari sebelumnya," jawab
Ummu Salim.

Lalu Ummu Salim menghidangkan makan
malam, kemudian setelah itu Abu Thalhah mele-
pas hajatnya dengan isterinya. Beberpa saat ke-
mudian, Ummu Salim berkata:

"Wahai Abu Thalhalr, ada sekelornpok orang
meminjam suatu barang untuk beberapa lanra.
Setelah sampai kepada batas yang telah diten-
tukan si empr"rnya barang tersebut mengirirn
utusan untuk rnengambil barang yang dipin-
jam tersebut. Utr.rsan itr"r pun mengambilrrya
dari mereka, kendati mereka masih mernbu-
tuhkannya. Nah, apakah pihak peminjam ber-
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hak untuk merasa gelisah, lalu rnenahannya

dan tidak mernberikannya?"
"Tentu saja tidak," salrut Abu Thalhah.
"Sesungguhnya anakrnu telah meninggalkan
dunia," kata Ummu Salirn.
"Di mana ia sekarang?"
"Di sini, masih berbaring di ternpat tidur."
Abu Thalhah menghampiri jenazah anaknya.
Ia buka kain yang rnenutupinya, lalu mundur
ke belakang sambil mengatakan, "lnnaa Lil-
laahi Wa Innao llaili Roaii'uun (Sesungguh.'
nya kira hanyalah kepunyaan Allah dan se'
sttngguhnyo kita hanyu kepoda-Nyaluh kcm-
huli)",
Keesokan harinya, Abu Thalhah menghadap

kepada Rasulullah saw. dan menceritakan apa
yang telah dikatakan thnmu Salirn kepadanya.
Beliau mengatakan:

"Dcmi Allalt yong rekth ntengurusku dengan
kebcnaron, Allah Tabuaraka wa Ta'alo telalt
mclonrorkon ka dalunt rahintnyu scorung, ctnak
laki-loki sehugrti hnlo.sort oros k6ohorannya
diringgal anlkn\,a. "

Sufyan berkata, trahwa salah seorang laki-laki
clari golongan Anshar mengatakan: "Saya senrpat
nrenyaksikan kedua pasangan suami isteri ini di-
karuniai sembilan orang anak yang rnasing-ma-
sing pandai membaca Al-Qur'an."
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Sungguh, betapa nrengagumkan kesabaran
Ummu Salirn! Adakah berita yang lebih buruk
dari berita yang hanrs disarnpaikan kepada seo-
rang ayah tentang kenratian anaknya? Berita se-
perti itu betapa akan rnengejutkannya. Namun,
betapapun beratnya berita seperti itu, Abu Thal-
hah menerimanya dengan rela dan berserah diri.
Bila kita telusuri, di balik itu semua ada orang
yang telah berjasa, siapakah dia? Dialah isteri-
nya, Ummu Salim ra. Padahal pertanyaan perta-
ma yang disarnpaikan sang suami yang baru da-
tang dari perjalanannya adalah tentang anaknya
yang ketika ditinggal dalarn keadaan sakit, "Ba-
gaimanakah keadaan anakku?" Apakah sang iste-
ri mengatakan, "Oh, dia telah rneninggal dunia."
Ummu Salirn seorang isteri yang sangat bijaksa-
na mengetahui benar bahwa suaminya pulang da-
lam keadaan letih dan gelisah, sehingga tidak
mungkin ia rnenyarnpaikan berita duka seketika
itu juga. Akan tetapi ia juga tidak nrungkin ber-
dusta. Lalu apa yang dikatakannya?" Ia lebih te-
nang dari sebelumnya." Jawaban yang rnelega-
kan, menrang tidak dusta, karena dengan rne-
ninggalnya itu, sang anak nrernang benar-benar
lebih tenang claripada ketika sakit. Dan perlrati-
kan, sebelum nrenyanrpaikan berita duka, terle-
bih dahulu ia rnenghiclangkan rnakan malarn
yang tidak bakal diserrtuhnya sedikit pun bila
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terlebih dahulu diberitahu tentang kematian
anaknya. Dan setelah makan malam, masih sem-
pat pula ia melayani suaminya untuk melepas ke-
rinduan sebagai suami yang telah berpisah bebe-
rapa lama dengan isterinya.

Dengan demikian, Abu Thalhah kini siap un-
tuk men{engar berita duka yang diawali dengan
mukaddimah yang diyakini kebenarannya dan di-
terima sebagai pembukaan untuk menerirna apa
yang telah ditetapkan Allah. Isteri yang bijaksa-
na itu bertanya, apakah berhak orang yang dititi-
pi amanat orang lain untuk merasa gelisah ketika
si empunya amanat tersebut mengarnbilnya? Ke-
tika Abu Thalhah menjawab, "Tidak", barulah
Ummu Salim menyampaikan berita duka terse-
but bahwa anaknya telah rneninggal dunia. De-
ngan adanya pembukaan seperti itu, Abu Thal-
hah tidak mengalami goncangan, karena ia tahu
bahwa anaknya itu adalah semata-mata amanat
yang dititipkan Allah kepadanya. Ia tidak berhak
untuk merasa gelisah nranakala Allah mengarnbil
titipannya.

Wahai ukhti yang telah berkeluarga dan ukhti
yang segera mendapat suami, insya Allah, apa-
kah Anda tahu bagaimarra rnenyarnbut suami-
mu? I
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tr
ff CONTOII ISTERI STIALIIIAII

erikut ini saya sampaikan contoh seorang
isteri yang menurut dugaan saya tidak ada

pada masa sekarang ini. Saya sampaikan di sini
semata-mata untuk dijadikan suri teladan.

Diriwayatkan bahwa Syuraih al-Qadhi pada
suatu hari menemui asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi me-
nanyakan tentang keaclaan di rumahnya.

"Selama dua puluh tahun saya belurn pernah
melihat sesuatu yang nretnbuat saya kesal dari is-
teriku," kata Syurailr.

"Bagairnana hal itu bisa ter.jadi?" tanya asy-
Sya'bi.

"Sejak malam pertama saya bertentu dengan
isteriku, saya dapatkan paclanya kecantikan yang
begitu menawan, kecantikan yang jarang ada
bandingnya. Ketika itu saya berkata kepada diri-
ku sendiri: "Saya akan bersuci dan shalat dua ra-
kaat sebagai rasa syukur kepacla Allah. Usai sa-
lam, saya dapatkan isteriku ternyata melakukan
hal yang sama. Ketika rurnah telah sepi dari ta-
mu, saya mengharnpiri isteriku. Saya ulurkan ta-
ngan kepadanya."
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"Tenanglah, wahai Aba UmayY&h," ujarnya.

Kemudian katanya lagi: "Segala puji bagi
Allah. Aku panjatkan puji syukur kepada-Nya.
Aku mohon bantuan kepada-Nya. Aku bershala-
wat kepada lv{uhammad dan keluarganya, se-

sungguhnya saya adalah seorang wanita asing
yang tidak mengetahui sedikit putt tentang budi
pekertimu, maka jelaskanlah apa yang engkau
sukai sehingga aku melakukannya dan apa yang
engkau tidak sukai sehingga aku meninggalkan-
nya. "

lanjutnya: "Dalam kaummu banyak terdapat
wanita yang layak engkau persunting dan dalarn

kaumku juga banyak laki-laki yang layak menja-
di suamiku, akan tetapi bila Allah telah

menetapkan suatu keputusan, hal itu harus

terjadi. f)an sekarang engkau telah rnenrilikiku,
maka lakukanlah apa yang telah diperintahkan
Allah kepadamu, tetap nternilikiku dengan baik
atau menceraikanku dengan cara yang baik
pula. Aku sampaikan hal ini dan aku mohon
anrpunan kepada Allah untukktt dan ttntukmu."

Syuraih mengatakatt: "Wahai Sya'bi, demi
Allah, ia menjadikan saya berceramah tentang
masalah tersebut. " Aku katakan: "Segala ptrji
bagi Allah. Aku nremuji-Nya dan mohon perto-
longan kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga

26 Contoh Lrteri Shalilruh Firdaus



Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw.

dan keluarganya. Sesungguhnya engkau telah
mengatakan suatu perkataan yang bila dapat di-
buktikan kebenarannya hal itu akan menjadi na-

sibmu, akan tetapi bila engkau sekedar ntengada-

ada, maka hal itu akan menjadi bumerang bagi-
mu. Aku menyukai ini dan itu, tidak menyukai
ini dan itu. Apa yang engkau lihat sebagai suatu

kebaikan, maka sebarkanlah dan apa saja yang
engkau lihat sebagai suatu keburukan, maka tu-
tuplah ia. "

Bagairnana kesukaanmu untuk mengunjungi
keluargaku?" tanya isteriku.

"Saya tidak suka membuat saudara-saudaramu
bosan. "

"Siapakah di antara tetangga-tetanggamu yang

engkau suka untuk memasuki rumahmu, sehing-
ga aku mengizinkannya dan siapa pula yang eng-

kau tidak sukai sehingga aku pun tidak akan me-

nyukainya?"
"Anak keturunan Fulan adalah orang-orang

baik, dan anak keturunan Fulan orang-orang
yang kurang baik." Syuraih mengatakan: "Ma-
lam itu saya ticlur clengannya penulr kenikrnatan.
Setahun hidup bersatnanya, aku tidak melihat
rnelainkan segala yang aku sukai. Ketit<a di

penghujung talrun, aktr baru datang di rnajlid al-
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Qadha, aku dapatkan seorang wanita berada da-
lam rumah.

Aku bertanya: "Siapakah dia?"
"Ibu mertuamu," sahut orang-orang.

Wanita itu pun berpaling kepadaku dan berta-
nya: "Bagaimana pendapatmu tentang isterimu?"

"Ia adalah isteri yang paling baik."
"Wahai Aba Umayyah, janganlah engkau le-

bih buruk keadaannya daripadanya dalam dua
keadaan: bila ia melahirkan seorang anak, atau
engkau sangat disukainya. Derni Allah, tidak ada
yang lebih baik bagi suami di rurnahnya daripa-
da isteri yang rnanja. Ivlaka berilah ia pelajaran,
kapan saja engkau suka. "

"Aku hidup dengannya selarna dua puluh ta-
hun, belurn pernali saya nrengornentarinya ten-
tang sesuatu kecuali sekali saja dan itu pun kare-
na saya berbuat zalirn kepac'lanya."s

Denrikianlah sehanrsr.rya seorang suarni. De-
rnikian pula seharusnya para isteri. Dan demiki-
an pulalah seharusnya ibu-ibu mertua. I

5. Diarnbil dari htrku al-Mat'uh ol llluslintah Anaanra-t-Tahaddiyaat

(Wanila Muslinrah di l{rtlapan -I'rntangan). krirarrgan Syaikh Ahnrad

al- [Iu sa i n.
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ffi

H BERIIIAS DIRI U]VTT]K SUAI\{I

anyak di antara kaum isteri pada masa se-
karang ini berhias diri, me-make-up wa-

jahnya dan mengenakan wewangian yang semer-
bak bukan lagi untuk suaminya, tetapi ketika
mereka hendak menghadiri pertemuan-perte-
muan atau pesta.

Anda akan terkagum-kagum duduk di hada-
pan nyonya-nyonya ini. Rambut terurai atau di-
tata sedemikian rupa. Gaun yang dikenakan juga
tidak kalah aduhainya dengan yang dikenakan
gadis-gadis. Adapun bila rnereka berada di de-
pan suami, dengan tidak ada perasaan risi atau
rikuh, mereka cukup mengenakan pakaian da-
pur. Bau yang terciurn adalah bau bawang putih,
bawang merah dan bau-bau tidak sedap lainnya.

Saya tidak tahu, apakah kaum isteri diperin-
tahkan untuk berhias diri untuk sesama wanita
dalam pertemuan-pertemuan ataukah mereka di-
perintahkan hal itu derni suanii?

Wanita yang cerdik adalah yang tahu bagai-
mana dapat merebut hati suarninya, yang selalu
tarnpil sebagai isteri baru dalam hidupnya. Tutur
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kata yang halus adalah perhiasan. Senyum tulus
dan ceria adalah kecantikan sejati. Wewangian
yang semerbak adalah kebahagiaan. Gaun yang

anggun, tatanan rambut yang rapi, perhiasan

yang dipilih dengan cermat dengan rnotif seder-
hana dan sesuai dengan warna kulit serta pakai-
an. Senantiasa bersih adalah kesucian dan iba-
dah" Jika hal ini dapat Anda lakukan, Anda ada-
lah bidadari dunia dan ratu surga penuh kenik-
matan, dengan seizin Allah.

Wahai ukhti seagama yang telah menjadi iste-
ri, belajarlah dari Al-Qur'an budi pekerti para
bidadari. Berpaculah dengan mereka dalam me-
rebut hati suami Anda. Jadikanlah dunianya ini se-

bagai surga. Kenakanlah kepadanya pakaian su-

tera. Berilah ia wewangiatr dan dendangkanlah
lagu-lagu sebagairnana yang didendangkan para
bidadari:

Untuk isteri yang tcrctt

padanyo matamu bcrhi na r
anok ker:il selalu t(r0w0t
tumbuh sehat wal afiat
kantor yang bersih
eng,kuu mcrasa legn tli tlulamnl,ct
ntokrtnun 7,ong lez.ul
olultrtn rln,q(tn jttnt ntusak

yang, memasak dengan sepenuh hati
kesentuartl,o lebih lni k ketimban g
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beroda di istuna rutjo
yang diakhiri dengun siksuun
dan masuk neraka )tung nt('nyula I
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s
F IIAK SUAMI ATAS ISTI'RI

ak suami atas isteri adalah lebih besar ke-
timbang hak isteri atas suami. Hal itu ada-

lah berdasarkan firman Allah Ta'ala:

AtWJv))
"Akan tetapi para suami, mempunlai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. "

(Q.S. Al-Baqarah:228)

Rasulullah saw. bersabda:

"seandainya aku memerintahkon. seseorang
agar bersujud ke.pada orang lain, niscaya aku
perintohkan seorang isreri bersuiud ke.pada

suaminya. " (H.R. At-Turmudzi)

Dan sabdanya pula:

"Bila seorong iste.ri semalttman meninggolkan
tempot tidnr suaminya, mal.aikat melaknatnya.

sampai plgi. " (Muttafaq 'alaih)

Dan di antara yang menunjukkan tentang be-

sarnya hak suami adalah hadis Abi Said ra., ia
berkata:

"seoreng laki-laki datang kepada Rasulullah
saw. bersama puteri.nya. Loki-laki itu. berko-
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ta: "Sesungguhnyo puteriku ini enggan untltk
men.ikah. "

"Taatilah ayahmu," sahut Rctsulullah saw.
kepada anok perempuan tcrscltut.
"Demi Zat yang tclah men.gutusmu, saya ti-
dak akan menikah sampai engkau memberita-
hukan kepadaku apa hak suanti aras isreri-
nyl," ucap anak perempuan itu.
"Hak suami atas isterinyo, seondoinyu ia (pu-
nya borok lalu ia menjilarnyo, atau hidung
mengucurkan ingus atau durah kemudian ia
mcnelannya), moko sang isteri belum dapot
dikatakan bahwa ia telah memenuhi hok suct-

mi tersebut. "

"Denti Zat yang telah mengutLt.\mu dengan
membavva kebenoran, kalau begiru selomanya
saya tidak akan menikah. "

"Jengan kalian mcnikahkan ntereka kecuali
dengan seizin mereka," sabda Rasulullah
saru. (H.R. al-Bazzar dan lbnu Hibban dalam
Shahihnya)

Bibi Hushain bin Muhshan rnengadukan ten-
tang suaminya kepada Nabi Muhamntad saw.
Beliau bersabcla:

"Perharikan kedudukanmu duripadonya. Dia
atlulah sLtrgo dan nerukamu." (H.R. Ahmad
dan an-Nasa'i, dishahihkan oleh al-Hakirn
dan disetujui oleh adz-Dzahabi)
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" Isteri-isterimu yang berasal dari penduduk sur-
ga ada.loh yang penuh kasih salang, yang bi-
la disakiti otou menyakiti dutung kepoda suo'
minya hingga meletakkan tongannyo dulnm
telapak tangan suctrninya lalu mereka menga-
tokan: "Soya tidak akan dapat tidur sampai
engkau rela. " (H.R. At-Turrnudzi)

Sabdanya pula:

"Ado. dua orang yang shalalnya tidak melebi-
hi kepolanyo: Hamba sahaya yang kahur dori
tuonnya sampai iu kambali don sertrang isteri

),ang mendurhakai suaminya sampai io ber-
raubat." (H.R. Al-Hakim, al-Albani
menshahihkannya)

Sabdanya yang lain:

"Seandainya aku memerintahkan s(seorang,
untuk hersujud kepado orang lain, niscaya.
aku meme.rintahkon istari hersujud kepada
suaminya, karena begitu bcsar hak suanti ter-
se.but atas istcrinya. Dan ridaklah isteri tarse-
but akan merasakun manisnya iman hingga ia
dapat menunaikan hok suctntinT,s, meskipun ia
meminra dirinya padahol ia sedang berada di
atas punuk " (HR. Ahrnad, Ibnu Majah, Ibnu
Hibban dan al-Baihaqi)

Siti 'Aisyah ra. berkata: "Wahai para isteri,
seandainya kalian tahu tentang hak para suami-
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mu yang harus kalian penuhi, maka hal itu akan
menyebabkan seorang isteri dari kalian menyapu
debu dari kedua telapak kaki suaminya, menya-
punya dengan pipinya. "

Dari beberapa hadis di atas, jelaslah betapa
besar hak suami. Maka yang harus dilakukan
oleh para isteri adalah rnemohon ridha suaminya
dan mendahulukan hak suarninya ketimbang
haknya sendiri dan hak kaum kerabatnya. Dan
hendaknya ia selalu bersedia untuk diajak berse-
nang-senang dengan semua faktor kebersihan.
Hendaknya ia tidak nrembanggakan diri kepada-
try?, tidak lancang dengan rnengeraskan suara
kepadanya sebagainrana yang dilakukan oleh pa-
ra isteri yang lemah agamanya dan kurang sem-
purna akalnya.

Isteri harus selalu merasa malu kepada suami-
nya. Menundukkan pandangannya di hadapan-
nya. Janganlah seorarrg isteri di hadapan suami-
nya melakukan sesuatu yang rnenjengkelkannya
dan menyesakkan dadanya. Hendaknya ia berdi-
am diri ketika suarninya berbicara kepadanya.
Dan janganlah membantahnya. Ketika tidur, ta-
warkan dirinya kepadanyzr. Persiapkan dirinya
selalu dengan kebersihan dan berhias diri untuk-
nya. Horrnatilah keluarga dan sanak kerabatnya.
Anggaplah yang sedikit dari mereka sebagai se-
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suatu yang banyak. Ini setnua harus dilakukan
oleh seorang isteri, manakala perbuatan dan bLrdi

pekerti sang suami terpu.li. Sarnpai-sarnpai aga-

ma melarang isteri untuk berpuasa sunnah tanpa

seizin suami. Seorang isteri jLrga ticlak diperke-
nankan menrpersilahkan seseorang di rttntahnya
kecuali seizin suanti. Sebagairnana juga sang is-

teri tidak boleh keluar clari rutnah kecuali seizin
suarni. Jangan lupa urttuk berterirtta kasih atas

segala yang cliberikan suaminya.

Dan di antara hak suami yang lain yang harus

dipenuhi sang isteri adalah ntenyusui anak ke-
duanya, suami isteri. Merawat datt tnertdidiknya
dengan pendidikan Islarn. Syaikhu-l-lslam Ibnu
Taimiyah mengatakart: "Seorang isteri di hada-
pan suaminya harnpir serupa dertgarr btrclak be-

lian dan tawanan pcrang. Ia tidak boleh kclttar
dari rurnahnya kecuali seizirr sttatnittya, baik ka-

rena disurult ayaltttya, ibunya atatl oratlg lain.
Hal ini disepakati oleh para ttlilttta. 13ila sartg

suami lrendak pinclah bersarttartya kc telnpat lain
maka ia tetap bertanggtrrtg .iawab men.ialarrkan

kewajibanrrya sebagai strattti dan tetap nren.iaga

hukurn-hrrkurn Allah yang bcrkcttaatt clcttgan hak

isterinya, lalu ayah isterinya ittt tttelararlgtlya un-

tuk patuh kepacla suatttinya, tttaka yang hartrs

dilakukan sang isteri atlalah ltattrh kepada sttarni-
nya <lan tidak bolclt patuh kcpada ki:dtta orarlF,
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tuanya, karena mereka berbuat zalirn. Kedua
orang tua tersebut tidak berhak untuk melarang
puterinya patuh kepada ibunya yang menyuruh-
nya mernbangkang suaminya atau menjengkel-
kannya hingga ia menceraikannya, umpamanya
disuruhnya agar menuntut nafkah, pakaian dan
uang belanja sesuai dengan kemauan ibunya
dengan maksucl agar suarninya menceraikannya.
Adalah tidak halal bagi sang isteri tersebut untuk
patuh kepada salah seorarrg dari keclua ibu ba-
paknya untuk minta diceraikan suanrinya bila
sang suami adalah orang yang bertakwa kepada
Allah dalam fungsinya sebagai suantinya. Dalarn
kitab Srrrran dan Shuhih Ahi IIutim, diriwayatkan
dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah saw.
bersabda:

"lsteri m(rno su.ja yartg tninta tliccruiktn sua-
minyn lonpo .tuetu oln.run, ntaku tlilturomkan
hu,qinvu bou surgo. "

Dalanr hadis yang lain dikatakan:

"Wanitu-wnnita yung rninta dir:croikun sunnti-
trju, nt(rcku ittt udalult wuttilu-tvunil(t ntutto-

.fk. " (H.R. At-'l'urnrurlzi dan dishahihkan olch
al-Albani clalarn Shahih al-Jarni nomor 6681)

Aclapun bila kedua orang tua si isteri atarr sa-

iah seorang dari kccltranya rnenyuruhnya yang
'i;erisikan ketaatan kcpada Allah. seperti tetap
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lnemelihara shalat, selalu berkata jujttr, me-

nyampaikan amanat dan melarangnya untuk ti-
dak menghambur-hamburkan hartanya, atau pe-

rintah dan larangannya yang lain yang sesuai de-

ngan perintah dan larangan Allah dan Rasul-
Nya. Maka bila kedua orang tuanya itu meme-

rintahkan dan melarartgnya dengan perintah dan

larangan seperti itu, sang isteri harus patuh ke-

pada mereka. Karena untuk ntentattthi perintali
dan larangan seperti itu dari siapa clatangnya ia

wajib melaksanakannya, terlebih lagi bila da-

tangnya dari kedua orang tuanya.

Dan bila sang suarni rnelarangnya ttntuk me-

lakukan apa yang telah diperintahkan Allah, atau

nremerintahkan kepadanya sesttatu yang rnenjadi

larangan Allah, nraka ia tidak boleh patuh kepa-

danya, karena Nabi Mtrhatnlnad saw. telah ber-

sabda:

"Titlak utlu kcturrlun tcrhudtrp tttukltluk tlttlutrt
mentl u rJrukui ul - Klt u I i q. "

Bahkan bila seorang ra.ja tlretnerintahkan ke-

pada rakyatltya untuk nrelaktrkan sestlatu yang

ntengandung pencltrrhakaan kepada Allah, ia ti-
clak boleh patult kepacla rajanya ittr. Maka bagai-
rrarla pula scorang isteri boleh pattrll kcpada stra-

nrinya atau salah sc()rilng <lari kedtrit tlratlg ttta-

nya yang ntettyunthttya tttcnclttrhakai Allah?
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Semua kebaikan adalah terdapat dalam mena-
ati Allah dan Rasul-Nya; dan semua kejahatan
adalah terdapat dalarn mendurhakai Allah dan
Rasrrl-Nya.c

MaaJkanlrth aku
engkau pasti dlpltkan cinta abadi
,Iangonlah engkau ucapkun se.putoh kuta pun
manakala aku setlortg rnurka
Janganlah tarik urut lalu'nnu
karena engkau ridak rulru
ba gnimnna reson\)o cl i t i n ggul pergi
J an gan I ah hant,uk ttlcn u n I Lt t
sehingga samlto tncn.iadi sia-siu
dan hatiku pun tiduk logi menarimotnu
Aku telah mclihar cinta tcnanant dulunt kalbu
ht,ryttna ra:a henci
bila kedua ruso hcrtemu
dnta pun tak ukan luma logi pergi I

i. Fotrtv,a Syaikhu-l Islam ll,rtu Tainiyah..iilid 32. halarnnn 262 264
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H

F SOAL JAIVAB TENTANG WANIT'A;

Soal (S): Siapakult wanira yang paling can-
tik?

Jawab (J): Kecantikan hakiki adalah kecan-
tikan rohani, pendidikan dan budi pekerti. Setiap
wanita memiliki kecantikan masing-masing, asal

saja ia menampakkannya, merawat dan tnerneli-
Iraranya. Adapun kecantikan wajah dan kecanti-
kan tubuh, kendati pertgaruhnya sangat cepat di-
rasAkan, hanya saja ia sarna sekali tidak akan
sarnpai ke tingkat kecantikan rohani dalarn hal

keanggunan, kelulrurart dan keabadiannya, yang
ticlak luntur karena hrr.jan dan ticlak akan lekang
karena pana\.

S: Siopukah wanita yong puling baltagia?

.l: Dialah yang nremancarkan cinta insani da-
larn kedalamarrnya sehingga rnenjadi rnata air
cinta azali. Cinta tersebut menyinari dirinya,
nremancarkan sinar ke seluruh alamnya dengan

7. Disatlrrr dari l.it;rh T'thlhrtt I 'Arus, k rrangan Syaikh Mthrntrd

lr''lahdi al lsranbrrli
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kecantikan, kelernbLrtan, kasilr sayang dan keta-
atan terhaclap Ttrhannya.

S: Sinpakalt wonitu lrtrt,Q, prtling .;ang,nru?

.l: I)ialah yang nrcleplskan rliri dari koclrat-
nya litrahnya - sebagai wanita dan nrengira
bahwa dengan rnelepaskan clirinya ittr ia telah
tttcttdapatkan jalan pirrtas rncnrrju hati laki-laki,
senrentara kebebasan rlrrtlak tersetrut ternyata te-
lah rttencorerrg-nrorengkan pcnanrpilanrrya di lra-
clapan laki laki idanrarrnya itu darr rnenggoyalr-
kan kedrrdukannya di hatinya. Wanita yang pa-
ling scngsara adalalr yang suka bcrhura-hura,
y,lng lnr--rrdewakan husalra busana asing, yang
arrtlrisi unttrk rtrcnjadi ()raltg poprrlcr clan nren"iadi
orrhg vang paling top sarrrJr:ri ke tirrgkat gila.

S: lli /c ,t(()t'ung i.rltri tttt'rtt'inltti ,tttuntinvo, ltt-
!tt itt tttantlolxttkttn l)(t(ltt \u(rntint'tt ittr tartloput
ttlitt ri.litt \ten.q til(tk,\(.\rt(ti (l(n.q(tn ktruktcri,slik
drrn ttr.jttan ltirlttpnt,rt, trJ,u \t(ute ltunr.r tlilukukun
ittt"ritt,rsebttt?

"l: I)i sirri tarrrlxrk kcprianaian sarrg istcri cla-
l:rrtr nrcnganlisipasi kcurlaan rlan ltcrsalrar rlalam
ttrc'rtglrrrlapi hal scpcrli itrr llngirilnilnupun ia ha-
nrs kcluar setragai pcntcnang.. tcrlcbih lagi bila
ia telah bcrlrasil rrrclrrllpirl kcpcrcava:rrr rlarr cin
t.rttr';t. krrcn;r cinll <l:r1lrl rrrelalrirk:rrr c'inlndan if u
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adalah jalan yang paling baik untuk mengadakan
perbaikan. Salah seorang ulatna mengatakan:
"Cinta terkudung dupctt meniinukkrtn jiwa y'ang

liar, sabagaimana juga iu dapat manghancurkan
pilar-pilar. Dari sirti tuntpnk ny'ulo tulo caro
ntcntperlakukan dun ntcntuhami apa yang dinu-
makun cinra. "

Wanita dengan senyumnya yang indah dan
kecantikan yang clapat tirnbul dari setiap keratan
wajahnya, seseorang dapat ntenggatnbarkan seja-

uh mana pertgaruh senyuman yang tllenawan ter-
sebut dalarn jiwa suaminya. Senyuntatr sepcrti
itu dapat banyak berbuat darr dapat nrerealisasi-
kan barryak hal.

Kebahagiaan sttanti isteri btrkanlah hanya ter-
gantung kepada sualri, akan lctapi satlgat diten-
tukarr oleh srrami clan islcri ilu sentliri. Saya te-

lah banyak nrengcnal istcri yang telah berhasil
metnpcrbaiki keaclaart stratttittya dengarl menS,gtl-

nakan cinta cl:rn ketri.i:rksanaart.

S: Btt gtti ttt u n u,\(' ( ) t't t tt g 1tt' ttt t tt I t t rrt a ttt i I i It c'tt I t tn

i ste ri rtt,u ?

J: Seorang pcnyair bcrttalna Mtrstata Akra-
mah telah mcnthttat olrrolan irrra.iine'r dengart

ibunya. Ia berusalra tlettgan lcrttbttt nretlolak ca-

lon isteri pilihan ibtrrrya yang telalr tertarik de-

ngan penarnpilart lalrir yang tcrkaclang di balik
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gemerlapnya penampilan lahir tersebut tersimpan
jiwa yang jahat. Mustafa bertutur:

Setelah susah payah ibunya datang kepada-
ilYd'

" Bergembiralolt, wahai anakku,
en gkaLt berunl un g mend apatkan
seorong terpelajar.
Ia berambut pirang, usianya di bawalt
dua puluh tahun.
Ia sedang mekar-mekornyo sebagai dara.
Tuhuhnya. aduhai i ndahnya.
Kedua matanya bersinar ceri(r,
betapa indahnya.
l+{aha Suci Dia yang teluh
m en r:i p t a ku n. keca n ti ku n.
Sunggult pontlui ntenghitrs diri,
sudah contik sernnkin cnntikloh ia.
llunraltnya meguh rcrlatak di
rcnl esrarc ntt:vtllt.
AS,oltnryo, kaluu engkrtu tahu kcdudukunnyo,
s(mlt(t or(lng ingin rnengobdi kepatltrnya.
i lsu nya .rtj uk m t, n ge rult r r i kei n gi n u n ku
selnlu hergunrarn
tl u n M r t m u I a h y, u n g, nt e n ge ta h t t i,Q,u m u nt a n n y a.
{!n gkuu junt ung lrurikr,
;riliu upa yung Manta suka.
{nxkuu onukku, berhuk mendapotkem cintu.
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Akhirilah moso lajangmu tleng,an suka citu.
Datangilah ia,
bila engkau saylng Moma.
Lho kenapa e.ngkau ntentbisu serihu bahasa,
sukakah engkou Mlrna nrenderila.
Mama,
Ananda tak inginkun Muna sengsara
Ananda tak ingin menjadi anak durhaka
Manta,
Ananda belum merintlukun scoreng istcri,
mau dan titlaknya io sendiri ukan kotnkan.
Cantik jelita hcluntlult sempurnu,
kurctng dari itu pun tuk menglpa;
bagaimana puln Mtutta tultu ia senrpuma.
Motna,
Anctnd a punya ltctrtt pu n,
haropa n Anuntl tt ho rnv I ult ntcntl opat
kctunrnun yun g ltukttl kertthu I i kan
kc I ri d upun t ( fl t tt nrtet.
Si r:untik jt'lito ltidrtp trntttk kcniknruran
tlt.iuan. hidupnyu,
tidok lebih rluri be r:utilng,-s(nong.
Manto,

lan g, Anorttlu hurupkurt
ha nyal oh m(mp( r,\u tr li n g v'u n i tu bc riman.

Sz Apukah sentboytur u,onitu lte ritttun dan apu
p u I a s ifa t - s ifct nt 1t 61 |

J: Kesentuanya itu tercantum clalam bait-bait
syair Mustafa Akrarnah berikut ini:
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Aguma Islant ):(tng, m(n(lidikku
Imun yang telah, mcntuliakanku
hid upku sel crmanT,a hahu gi a
t c rj o ttltka n d a ri ma I a 1tc t a ka
Dcngan Islonku lultur jiv'uktr
d e tr gn n aj n ro n nyu te rpel i lta ra tu ltultku
Kirah Alluh cttlaluh caltayokrt
Y0ng menyelimutiku dcngan cinta
yung poling nturni
tiduk lagi kepado d.uniu oku paduli
yutrg selalu kurindukan atlalolt
kanikmotan. abudi
Aku gantttng,kan mutaku kepado T'uhanku
Aht,se I o I u nten g,i n go t - Ny rr

Dirt sclol u mengin gutku
llilu huwa nafsu melarttbaikun rongon
rtt.tu ntoluku J(g(r(r tttcttuhun
jitt,tt vung puling hirru
:nt'rrrltkati .t(suotrt yung tidok terltonnal
f\*orrktrlt Al luh tttt'tvt1j utlkunku aga r aku
rnrrrrJtcrsittpkun pu ru pcntintpin um(tt ini ?

S: [hgaintona cilr'otryu .r(orong istari mero'
t','i r ! I n rr nt t rn ltu I t u,qi o kun su unt i n1,s I

.l: Isteri nrenrcrgang peranan paling besar clart

iraiing penting untuk rnernbahagiakan suarninya
d:irr memelihararrya dari godaan-godaan di luar
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rumah yang merupakan tantangan baginya yang
beraneka ragam dan semuanya berbahaya. Isteri
yang cerdik adalah yang dapat rnenjadikan sua-

minya lupa terhadap godaan-godaan jalan dan

menghilangkan tantangan-tantangan tersebut de-

mi kepentingannya. Setiap yang menjadi lirikan
suaminya dijadikannya sebagai bahan introspeksi
dan motivasi untuk lebih mernperlratikan suami-
nya dengan sepenult kecintaan.

Isteri yang berhasil adalah yang mengetahui
keinginan suaminya, seperti warna yang paling
disukainya. Demikian pula btrsana rumah, busa-

na untuk bepergian dan rnacatn perlriasan. Di
antara kesalahan fatal yang dilaktrkan sebagian

isteri adalah merernehkan bttsana dan perhiasan

di dalarn rumah, di nlana ketika mereka
menyambut suarnittya kenrbali dari pekerjaan-
nya, mereka tnenyarnlrtttnya clengart arortta da-

pur yang begitu apek, ratlrbttt kttsttt nrasai atatt

diikat tidak teratur.

Oleh karena itu kita tidak kaget ketika menda-

patkan seorang isteri yang cantik jelita tidak cli-

pedulikan srrarninya dan suaminya itu jadi letrih

tertarik kepada wanita lain yang kecantikannvlt
jauh di bawah kecantikan istcrinya. Dan tidak
aneh pula ketika ki{a ntertclapatkan seorang tst,'r-i

yang wajahnya biasa-biasa sa.ia, akart tetllt-' ia
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dapat menawan hati dan cinta suaminya. Dalam
hal ini isteri itu sendiri yang bertanggung jawab.

Kanri menasehatkan kepada para isteri, agar
selalu nrenrperhatikan penarnpilannya selama be-
rada di rurnah. Tidak usah sungkan-sungkan un-
tuk mernoles dan berhias diri. Ketika suami pu-
lang kerja, jangan sekali-kali nrenyambutnya de-
ngan pengaduan rutin yang bersumber dari anak-
anaknya. Dan hendaknya para isteri nrenyedia-
kan suasana menyenangkan dan rnenggembira-
kan di dalarn rumah, seperti penerangan yang
dapat nrengendurkan ketegangan syaraf, mengu-
rangi kegacluhan anak-anak dengan memberi me-
reka kesibukan yang berguna. Juga penting un-
tuk rnenyebarkan wewangian di seluruh bagian
runrah. Kerrtudian sclelah istirahat lreberapa saat,
lritlangkanlah rnakartarr yarrg palirrg rlisukainya
tlarr sckaligus rnernpcrsiapkarr suasan?l yang da-

lxit rncnghilangkan keletihan selelah scharian be-
ker.ia.

Akrt lihut rngkau kenukun
quutl yutt,q pulin,q nt(nurrun
tul a I oh tulttu.r ttk ket'a n I i kt r tt
ltrrsikup t(nun,q tlun bcrluku soputt
W'ttrtgi st'ruu'lluk kcrika ofut dutung
t'uttrult rupi tartutrt upik
\' (' t n ( ),9,o Tt t lt t t n nt t t nt a ttt lt t t I u.s u ttt u I ttt t t
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merIwat suami sepenuh hari
Bil.a engkau berjalan
cah ay a m a nye I i mu ti waj uhntu
malaikat, lrang-orang saleh,
orang-orlng baik,
semulnya mendoakanmu. I
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RERERAtr"A NASNIIAT
BERI\{ANFAAT

Nasetrnt PertamaE

Umantah puteri al-Harits at-Taghlabiyyah
adalah salah seorang wanita Arab yang rnemiliki
keutamaan tersendiri. Ia memputlyai banyak hik-
mah yang cukup populer tentang akhlak dan na-

sehat.

Kelika al-LIarits bitt 'Antr, raja Kindah, hen-

dak kawin clengan puterinya, Illnttttt Iyas birrti
'Auf, dan ntereka hen<lak tnerrthoyortgnya ke

suaminya, pada lttalatn akatt dilarrgstrngkannya
perkawinan itu sang ibtr trictrtbekali puterinya
dengan nasehat yang sangat bcrltarga. Diantara-
nya aclalah:

"Waltai puteriku, sesttrtggttlttlya bila wasiat

itu diperuntukkan untttk rtrcninggik;rrr budi pe-

kertimu, engkatt titlak lagi ttlelttcrlttkannya.
Akan tetapi bila akrt tncttyarrlpaikannya kali ini

8. Dianrhil dari hrrku AI llttr'alt al ltlttslinah ltttrtttrtttt t Ttrhu,ldiyoctt,

karnngan Syaikh Ahnrad al llLtshairr
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adalah semata-mata untuk mengingatkan orang
yang berakal dan membangunkan orang yang lu-
pa.

Wahai puteriku, bila seorang isteri tidak
membutuhkan suami karena harta ayahnya telah
rnelebihi kebutuhannya, maka akulah yang pa-
ling tidak memerlukan suami. Akan tetapi, sua-
mi punya hak atas kita sebagaimana mereka juga
diciptakan untuk kita.

Wahai puteriku, sebentar lagi engkau akan
meninggalkan ibumu yang telah melahirkanmu,
rneninggalkan rumahmu tempat engkau mengha-
biskan rnasa kanak-kanakmu. Sebentar lagi eng-
kau memasuki rumah yang sama sekali asing ba-
girnu. hidup dengan seorang laki-laki yang sebe-
Iurnnya sama sekali engkau tak kenal. Dengan
segala yang dirnilikinya itu, ia akan berkuasa
:itasrnrr, maka jadilah engkau hamba sahayanya
:r!.ar ia menjadi hanrba yang dekat denganmu.
Ad:i scpuluh hal yang hanrs engkau ingat dan
arnalkan. Yang pcrtama don kedua, jadilah eng-
kau penclampingnya yang merasa puas dengan
yaripq ada (bersifat qananh) dan dengarkan baik-
h;iik perkataanrrya dan patuhilah. Bila engkau
rlrrrasa puas dcngan yang ada, hatimu akan nre-
rasa icga dan bergaul dengannya dengan baik
iti;r* rncnclatangkan kericlhaan Tuhanmu. Yang
l:".jr'# dan keampat, selalu rnemperhatikan ob-
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yek pandangannya, mengontrol obyek penciu-
mannya. Jangan sampai ia mendapatkan sesuatu

yang buruk dalam dirimu. Jangan sampai hi-
dungnya mencium bau tak sedap dari tubuhmr.r.

Ketahuilah wahai puteriku, bahwa cela mata

adalah kosmetika yang paling baik dan air ada-

lah sesuatu yang hilang yang paling berharga.
Yang kelima dan keenom, selalu siap pada saat ia

makan dan ketika hendak tidur, karena rasa la-
par dapat membangkitkan amarah, sebagaimana

bila tidurnya terganggu. Yang keruiult dan kede-

lapan, merawat rumah dan hartanya. Memper-
hatikan sanak famili dan anak-anaknya. Me-
melihara harta adalah pokok penghormatan'
Memperhatikan sanak famili dan anak-anak ada-

lah merupakan pengaturan rumah tangga yang
baik. Yang kescmbilan dan kesapultth, jangan-
lah engkau menyebarluaskan rahasianya, engkau

tidak bakal selamat dari amarahnya. Di samping
itu semuanya, jangan sekali-kali engkau tampak-
kan kegembiraan di kala ia sedang sedih, dan ja-
ngan pula engkau bersedih hati di kala ia sedang

gembira. Semakin engkau mengagttngkannya, ia
akan semakin menghormatittttt. Sernakin engkau

banyak bersesr,raian dengannya, semakin paniang
hidup bersamanya.

Dan ketahuilah wahai puteriku, engkau tidak
bakal dapat melakukan itu setntta sebelum eng-
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kau lebih mengutamakan kerelaannya ketirnbang
kerelaanrnu sendiri. Lebih rnengutamakan kese-
nangannya ketinrbang kesenanganmu sencliri, da-
larn hal yang errgkau sukai atau yang engkau ti-
dak sukai. Allah pasti akan mernbcrimu kebai-
kan. Dan aku lepas kepergianrnu dengan nreni-
tipkan kepada Allah."

Naselrat Keduns
Seorang ibu mcnaselrati puterinya nrenjelang

pernikahannya.
"Wahai puteriku, janganlah engkatr rnelalai-

kan kellersihan tubrrhrnrr, karena kebersihannya
itu akarr menyinari wa.iahnru, rnenjadikan suami-
nru scnang terlradaprnu clan engkau serrdiri akan
tcrjaulrkan dari herbagai nracarn penyakit, rnen-

iaclikan lrrbulrnrrr ktral rrntuk bckeria. Isteri yang
ticiak ntcrnperlratikarr kcbcrsilran, lubulrnya ber-
It:itr :rpck tlan tirlak bakal cliscrnangi siapa llun.
llilir cngkau rrrcnyarrrlrrrt suaminru. sarrrtrutlah
dcrrgurr w,ajalr ccria. karcrra rasa cinta itrr aclalah
trrlruh. nyawanya adalalr vvaiah yang ceria."

Nnselrat Kctigitttt
Ibrr lnertua rrrerraschati menantultya sebagai

berikrrt:

:) I)i;rrrthil rlari brrku 'Arulurrt I l/i/arrl;. karangan Syaikh Muharnrnad

Isrnail

Iti [)iarnhil dari huku 'hrltfarrr I 'Anrs.
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"Wahai puteriku, ertgkau ini sedang menuJu

kehidupan baru, kehidupan yang tidak memberi-
kan tempat untuk ibumu, ayahmu juga salah seo-

rang dari saudara-saudaramu. Engkau akan men-
jadi pendamping seorang laki-laki yang tidak
menginginkan campur tangan seorang pun ken-
dati orang yang sedarah daging denganmu.

Jadilah engkau isteri baginya, wahai puteriku.
Jadilah engkau indLrk sernangnya. Jadikanlah ia

merasa bahwa engkau adalah segala-galanya da-

lam hidupnya dan segala-galanya dalam dtrnia-
nya.

Ingatlah selalu bahwa laki-laki mana saja ada-

lah anak kecil hcrtubuh besar'. Sedikit saja uca-

pan yang manis akan menjadikannya berbahagia.
Janganlah engkau jadikan ia merasa bahwa de-

ngan menikahimu ia telah merampasmu dari ke-
luargamu. Perasaan ini sendiri terkadang tintbul
dengan sendirinya, karena ia sendiri meninggal-
kan rumah keclua orang tuanya clan rneninggal
kan keluarganya senrata-mata unlttk hiclup cle-

nganmu. Akan tetapi bedarlya dengatltttu aclalah

perbedaan antara wanita dan laki-laki. Wanita
selanranya merasa rindu kepacla keluarganya. ke

pada runtah tempat ia dilahirkan, dibesarkan clan

tumbuh berkernbang menjacli seorang gadis'

Akan tetapi ia mau tidak matr harus membiasa-

kan diri menjalani kehidupan baru ini, ia haru:;
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beraclaptasi bersama laki-laki yang kini nrenjadi
suarninya, pelindungnya dan ayah anak-anaknya.
Inilah dr-rnia barurnu sekarang. Wahai puteriku,
inilah nrasa sekarangmu dan masa nrendatang-
mu. Inilah keluarganru yang kalian berdua, sua-
mi isteri, bersarna-sarna rlerlrbangunnya. Peran
ayahnru sudah tidak hcrlaku lagi kini. Hal ini
bukannya aku rninta agar errgkau melupakan
ayah, ibu dan sauclara-sarrdaramu, karena mere-
ka sarna sekali tidak bakal dapat rnelupakanmu
sclanranya. Wahai kekasihku, bagaimana nrung-
kin ibu akarr meltrpakan jantung hatinya. Akan
tctapi yang aku nrinta claripadarnu adalalr agar
engknrr rncncirrtai srrarrrirrrrr, hidu;r rrntuknya clan
hcrbalragian (lengan hiduprnrr hersamatty:t."

Nasclrnl Kcenr;lrl tt

N{rrharnrnarl bin Atrdissalam al-Khasyrri mena-
:rch:rli putcr:utya scbagai bcrikut:

" lllti Iratilah rlcngan sctiap wanita. Pcrkata-
annya aclalah ilncalltan. suaranya keras, mc-
rrycrnbunyikan kcbaikan rlan llenyebarlrraskan
kchtrrukan. Ia clapat nrr:nrarrfaatkan nrasa unluk
nrcnrklukkanrnu scrncrrtara cngkarr tidak dapat
Itt:rl'ruat se<likit pun. I)alarn halinl'a ticlak ada ra-
r.;r kasilr sayang untrrk suarninya tlan tidak pula
nr{rrasn taktrt kepadanya. Bila strarni masuk, ia

ilirrrrrlril tlari hrrkrr Li n Niruu'i FarTal. knrangrrn Frrarl Svakir
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keluar. Bila suami keluar, ia rnasuk. Bila suami

tertawa, ia menangis. Bila suanti menangis, ia
tertawa. Bila suami mengekangnya, ia akan

menjadi sumber malapetaka. Bila dilepas, ia
akan merepotkan dan banyak tuntutan. Ia sedikit
sekali mengadu kepada Allah, kurang perhatian.
ia makan bagiannya sendiri dan bagian orang la-
in. Banyak mencela, memaki dengan suara lan-
tang, perangainya buruk. Selalu membuat onar,
selalu membuatmu susah. Anaknya dibiarkan
kurus tak terawat, sampahnya penuh dengan

sampah. Ia menangis padahal ia yang berbuat
aniaya. Ia mengaku bersaksi padahal ia pergi.
Ucapannya dusta, darahnya mengalirkan do-
sa," I
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erikr.rt ini perbandingan antara dua wanita
yang nrasing masing mempunyai rumah

suanri serrcliri.

Wanita Paflorttct
Setelah shalat subtth, ia nrenyiapkan

secangkir kopi untuk suaminya, dan sarapan
untuk anak-anaknya, yang dilakukannya dengan
teratur dan tcliti .

Wanitrt Ketlttu
Shalat strbuh saat waktunl'a sedikit lagi habis.

Kernudian kenrbali ke kantantya, mcletnaskan
ttrbuhnl,n di atas kasur ttntuk Incrtcruskan ticlur-
nya.

Wttrtita Perruntrt

Mengurus artak rtrtaknya, I'ctnttdian sarapall
bersama-sarna. I.alu. utrtk anak pergi ke sekol;rll
dcngan pcrasaan lcga clan sttartri pergi ke{a rle
ngan hati yang ceria. tcrsenytlll blrhagia perlilh
gai rah.
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Wanita Kedua
Bangr.rn dari tempat tidur terlambat. Ia pukul

anak gadisnya karena belum menyisir rambut-
nya. Ia bentak anak laki-lakinya karena belum
juga hangun tidur. Di pagi yang segar itu, ru-
rnah berubalr rnenjacli sarang teriakan. Kernudiart
suaminya bangun dan pergi kerja dengan sejuta
kekesalan menghimpit dacla. Lalu ia pergi ke ca-
fetaria yang paling dekat dengan tempat ker-
janya, untuk sarapan. Ia terlarnbal masuk kerja
sehingga ia ikut nrenrberikan sahant pula dalarn
mernperlamhat pekerjaan kaum Muslimin.
Wanita Pertartta

Ketika anak-anaknya sudah berangkat ke se-

kolah dan suarninya pcrgi kerja. ia rnelepas le-
lahnya krrrang lebih se.jarl. Setelalr itu ia berdiri
<1an me'ngarrrbil Al-Qur'an clan rncncruskan tada-
rusannya yang dilakrrkannya setiap hari. Sctelah
r:ie rnbaca beberapa lcrrtbar, ia ntendengarkan
acara-acara yang bernranfaal dari Siurun Al-Qur'
'ctn Al-Krn'lrr.t:l Setclah itu ia nrenclengarkan re-
krrnan-rckanran kc lslartrart, baik yang benrpa
ccramah-ccranrah atarrprrn lagu l:rgu kcaganraan
tanpa nrusik. Sctelalr itu ia rncncrtibkarr karujuan
ket:iInyct, yaitu rurnahnya. clengan rlembersiltkart

iL Di Sarrtli Arirl)is l('rdnpat ratli,, kcririaan rrrcnraue lrkarr siaran kcrgit
nlrrn )'ang rlikcrrrrl tlcngln lt!?,trt ttttr I Qrtt tt,ttti / K'rlilrrr (Sirran
Al-(lur'an Al Karirn)
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dan menatanya. Kemudian setelah itu ia Inulai
mempersiapkart menyarnbut artak-anaknya pu-
lang dari sekolahnya, dengart rnenyiapkan tnaka-
nan ringan, kemudian mempersiapkan hidangan
santap siang dengan penuh perhatian.

Wanira Kedrtrt

Ketika anak-anaknya pcrgi ke sekolah <latt

suaminya pergi kerja yang tliwarnai rlengan tr:

riakan dan bentakan yang rnernekikkan telinga '

ia kernbali ke kanrar tirlurnya. Ia tenggelanr tla
larn mirlpinya sampai nrenjelang zltultttr. Begittr
bangun, ia pergi ke rumalt tetangga. Ketika
anak-anaknya datang dari sekolah, rncreka titlak
menernukarr ibrrnya beracla cli tlalarrt ntmalr. N{c'
reka bertanya ke salta ke rttari, elr tentyata
sedang asyik bercengke ranta <lcttgatt te tartgga.
Ketika ia kernbali ke clalam t'utttaltttya. pcrarlg
rnulut kembali nrcledak. I .:rlu barulalt ia

ntempersiapkan santal) siang tlcttglttt {erburtt
buru dan tanpa perlratiart.

Wanita Pertunta

Ketika suaminya dalartg kt' rtttttalt, didapat
kannya ia menyartrbut cli deltart ltirtttt, ltlerlyittn-
butnya dengan scnyunt ttrltts. dt'ttgart gaun cantik
dan wewangian yaltg sctttertlak. Kerrtttdian ia

mempersiapkarr unttrknya santal) siartg dengalt

cara yang metnt'ltratrtya ntenyalttltpnya pettuit l.:-
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lera. Kemudian ia mernpersiapkan karnar tidrrr-
nya untuk istirahat suaminya barang sebentar.
Sementara ia membawa anak-anaknya ke kamar
belajar untuk membimbing mereka menyelesai-
kan PR dan mengulang pelajaran baru di seko-
lahnya tadi.

Wonita Ketlua

Sr.rarni masuk ke dalanr rumah sekernbalinya
dari bekerja dengan tujuan untuk beristirahat.
Namun yang didapatkannya, rumahnya seakan-
akan kandang binatang. Sepatu berserakatt di sa-

na-sini, pakaian anak-anak tertumpuk di depan
pintu masuk, mainan arrak-anak perempuan ber-
se'rakan di kamar tidur. Lalu sang isteri me-
nyarnbutnya dengan pakaian rnetttasak, bau ba-
wang menyengat lercrurl1, tangannya belepotan
rninyak, wajahnya rnasam. Santap siang tlaru di-
lrirlangkan setelah larla rnertunggu. Sang suarni
ingin beristiralrat, nanr,ur ia ticlak rttenrlapatkan
Ir.'irrtrlat yang layak.

Wanitu l'(rtmrtu
Sctelah slralat Aslrar, rnenyiapkart anak-anak-

rrva rlengan pakaian yang rapih, mcrtertibkan ru-
rnahnya. [-alu bersiap kalau-kalau suaminya hen-
ttak pergi dengan anak-arraknya untrtk mengunju-
ngi sanak keluarganya atau tenran kerianya.
.ainak-anak llcrcanda ria dengan ayahnya penrrh
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kebahagiaan. Sang ayah bahagia melihat anak-
anaknya rapih dan bersih.

Wanita Kedua

Setelah selesai bersantap siang, ia kembali ti
dur sampai setelah Ashar. Itrr juga dibangunkarr
oleh tetangganya karena acla kurnpul bersalna
mereka. Rumahnya rlibiarkannya seperti sebualr
kandang, penuh sarnpah, berantakan. Anal<
anaknya pun kotor, badan clan pakaiannya.

Wanitu Pertama

Setelah Maghrib hingga setelah Isya nrem-
bimbing anak anaknya menglrafal beberapa sural
pendek Al-Qur'an dan sebagian zikir Nalli Mu
hamnracl saw. Usai itu ia nrenyunrlr mcreka
mempersiapkan pelajaran esok hari. Ia scntliri
mempersiapkan santap malam. Sctclah ittr ia
persiapkan mairtart edukatil- untLrk merekr
sampai pukul scpuluh. Usai bcrrrrairr, ia giintikarr
pakaian anak anaknya rlcngarr pakaiarr tidrrr.
Lalu mereka pun tidtrr. Ini semuanya ia lakukan
setelah mengarahkarr nrcrcka untlrk
rttelaksanakan kewa.iiban ag,an1a. Kemrrdian ia
mempersiapkart diri merrcrrrrri srranrinya. Ia
berlrias un(ukrrya, berc:rurbu, lalrr keduanya
tidur dengan membawa kebahagiaan ke dalarn
mirnpi rnereka.
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Wanita Kedua

Setelah Maghrib dan Isya, ia jalan-jalan ke
pusat perbelanjaan dan tetnpat-tempat hiburan
tanpa kendali. Suaminya ingin tidur, namun ti-
dak dapat ia lakukan, karena anak-anaknya ma-

sih bercanda, lari sana lari sini dengan suara
yang gaduh hingga pukul satu malam. Karena
kecapaian, anak-anak pr-rn akhirnya tidur, tanpa

rnengganti pakaiannya yang pentrh keringat itu
dengan pakaian tidur. Kernudian sang isteri tiba
dalam keadaan letih. Datang ke rumah langsung
melenrparkan tubuhnya ke ternpat tidur tanpa

mempedul ikan suaminya.

Apa pendapat Anda tentang kedua macam
wanita tersebut? Anda sendirilah yang dapat
meniawabnya! I
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ffi

ffi KIIKACIAUAN
ffi DIINTI KtrKn CAtTAN

etika seorang suami masuk ke rumahnya,
di depan pintu ia dapatkan mainan dan pa-

kaian anak-anak berserakan di sana-sini. Kedata-
ngannya disambut oleh anak-anaknya dengan pa-

kaian kotor dan bau yang tidak sedap. Isterinya
juga menyambutnya, tetapi dengan keluhan dan
kekesalan terhadap anak-anaknya yang dinilainya
sulit diatur.

Sang suami mendapatkan rumahnya penuh

dengan kekacauan, kegaduhan, kotor, kegelisa-
han dan keluhan.

Ia datang ingin bersantap siang. Setelah terde-
ngar teriakan di sana sini, hidangarr baru bisa di-
siapkan. Kemudian ia pergi ke kamarnya untuk
beristirahat melepas rasa letih setclah seharian
bekerja. Namun didapatkanrrya kamar begilu ka-
cau balaunya. Tempat tidur berantakan. Di alas-
nya berserakan serpihan-serpihan ktte, botcll sustt

salah seorang anaknya tergeletak di atas bantal.
karpet kamar kotor, di sana sini tumpahan sttsi:.
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Sang isteri baru menrperhatikannya setelah ia
rnemanggilnya yang datang tanpa peduli.

L.alu apa yang harus dilakukan suarri seperti
dia? " l: I

l-i .las'rhannya lrrrrr':r atla patla istcri yarrg lriiaksana.
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E
HT

ffi N,fI,-]ND I I} I K A NA K-ANA K

iantara upaya terpenting untuk mempero-
leh keridhaan suanti adalah mendidik

anak-anaknya dengan pendidikan Islarn yang be-
nar, yaitu dengan menanantkan kepac'la mereka
rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan me-
ngajarkan kepada mereka aqidah ahli salaf yang
benar.

Anak-anaktq adalali seperti radar yang me-
nangkap segala yang terlintas di sekitarnya. Bila
ibunya jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia,
berhati mulia, berani dan selalu tttenjaga kehor-
nratan diri, rnaka sang anak pLrn tutubuh bercla-

sarkan sifat-sifat terpu.li inilah. Kcbalikanrrv:a.
bila ibu nrenrpr.nryai sifat-silat yang berlawattan
dengan sifat-silht terscbut tli atas, urrparltarlya
pendusta, penakut, dan suka nterttbicarakan ke.ie-

lekan orang, rnaka anaknya putt turnbnh clengan

sifat-sifat tercela tersebLrt. Kendati anak tttemftt-
nyai pernbawaan sebagai orang baik. kendalr ilrl-

14. Dianrbil dari hrrku Dattnt l.(lnni Fii Thiltit,uti'ilt Tlt(li I llrtrlittt
(Peranan lbu Dalarrr Mcndiilik Anak lrlrrslirrr). katattgan Khliri'iirir
Shah i r-
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lurinya suci bersih tanpa cacat, bila ia tidak
mendapatkan pengarahan yang benar, tidak men-
dapat suri teladan, panutan yang memberinya
motivasi yang benar, maka tidak diragukan ia
akan melenceng ke sisi negatif dari sisi kepriba-
diannya. Maha benar Rasulullah saw. yang tidak
pernah mengatakan sesuatu berdasarkan hawa
nafsu ketika beliau bersabda:

"Setiap anak yan.g dilahirkan adalah dalam
keadaan fitrahnya (suci). Kedua orong tlto-
nyalah yang meniadikannya sebagai penganut
Yahudi, Nasrani otau Mojusi."

(H.R. Muslim)
Al-lmam al-Ghazali merumuskan beberapa

langkah dalarn rangka mendidik anak-anak de-
ngan penclidikan Islarn :

l. Diajarkan kepada mereka Al-Qur'an al-Ka-
rir.t't, hukum-hukurn Islarn, sejarah hidup
para Nabi dan orang-orang saleh.

2. Membiasakan rnereka mematuhi dan
menghormati kedua orang tuanya, guru-
gurunya dan orang-orang yang lebih tua
dari mereka.

3. Jauhkan mereka dari teman-teman yang
nakal dan berperangai buruk, karena pera-
ngai dan kebiasaan dapat menular lewat
pergaulan.
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4. Bila anak-anak rnelakukan perbLtatan terpu-
ji, orang tr,ra henclaknya nremberikan pu-
jian kepada mereka secara terus terang.
Adapun bila mereka melakukan perbuatan

tidak baik nraka tegurlah dengan sembu-
nyi-sernbunyi agar tidak menjatuhkan har-
ga dirinya di mata teman-temannya. Mem-
biasakan anak-anak mendapat banyak cela-
an dan cemoohan akan mengurangi perha-
tiannya. Selain itu, mereka harus dibiasa-
kan seiak dini untuk berendah hati dan
menjauhkan diri dari sifat sombottg.

Mernbiasakan mereka bersikap tabah dan

sabar. Bujuklah agar tidak nrenangis bila
dipukul saudaranya, tidak trudah mengadu
dan berteriak karena hal yang sepele.

Menrbiasakan mereka sederhana dalalrt
makan, n-lirtrrrtt dan pakaian.

Mencegah mereka clari tttencela, sttmpah
serapah dan mengucapkan kata-kata kotor.

Mernperingatkan clan tttertgattcattt clari nte'
lakukan perbuatart durhaka, seperti metlcu-
ri, khiartat, berbuat kqii datt lrrelaktrkan
perbuatan harattt llinnya.

Berilah rnercka kesentpatan ttntuk bermain-
main dan berolah raga setelah rrtcreka sele-

sai mengerjakan kewaj ibannya. Buatlah

5.

6.

l.

8.

9.
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mereka rnenyukai olah raga yang tidak me-
nyita kewajiban agama dan sekolahnya.

10. Memperhatikan pendidikan anak harus se-

jak hari pertama dari kehidupannya. Hal
itu adalah karena jiwanya suci murni,
putih bersih. Maka setiap yang tertrkir di
atasnya akan meninggalkan bekas yang
kuat. Lantaran itu, bila ia disusukan oleh
orang lain, ia harus seorang wanita salehah
dan ktrat agamanya.l5

Kita mohon kepada Allah agar Dia mengaru-
niakan kepada kita keturunan yang saleh. Amin.

Bi us aka n I ult o nak-o n ukmu
barbutli trtuliu sajak dini
agor engkttu baltogia di kunutlian ltut'i
ntcndidik ntcrcku sc jak nteraka kecil
udulah bagui rnutgukir di utas butu
I'cntl id iktn .tt'pc rt i it tt

ulnlah sintJtunun yeng t(rus berkcmltnng
yung tidak usoh dikhurvotirkon akan hilang
orung yang telah trtantlultat pendidikan
kuluu pun iu tcr,qe lirrcir
iit ,jurttlt k( uttt.s pennudatri .\ttl(ru a

I5 Diarrrhil tlari trukrr AI Mar'alt ul Mttslinult Arnaanta-t Tahaddiyaat,

kamngan Ahrnatl al ilrrshain.
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ffi

ffi NASEIIATTULUSIc

aya pernah membaca sebuah nasehat yang
saya anggap sangat berguna sehingga saya

mencantumkan dalam buku ini.

Ilkhti Muslintah,

Allah telah rnemuliakanrnu dengan agama Is-
lam. Dia telah melapangkan dadarnu untuk me-
nerima iman. Allah telah ntemberimu hak dan
kewajiban yang tidak pernah didapatkan oleh
wanita lain, hak dan kewajiban yang tak ada

bandingannya dalam kehidupan manusia. Dia
mernberimu hak untuk nterttbanggakan Islamttttt,
berpegang tegLrh dengatt ajaran-ajarannya yang
merupakan jalan rnenuju kepada kebahagiaannlu
di dunia dan aklrirat. Arrda diberi kesempatan
untuk sampai kepada keyakinan yang penuh bah-
wa agarna ini telah nremberitttu keistirnewaan-
keistimewaan luar biasa. Anda hendaknya meng-
kaji ajaran-ajarannya sedalarrt-dalamnya ngar

Anda mempunyai bekal yang cttkup dan kepua-
san yang senlpurna bahwa agat.na yang abadi ini
telah mernberintu banyak hal. Dari sini Anda

16. Dianrbil dari buku Al-Jinsrn-Nau'itn Fii Dzilli-l-l.rkrrr (Wnniln di
Bnrvah Natrng:tn lslarn). karangan Sa'id al Jandul.
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akan mengetahui dengan baik bahwa apa yang
dilakukan oleh sebagian wanita Muslimah yang
terpengarr.rh oleh kebudayaan bukan Islarn yaitu
yang berupa ajakan untuk memberi kaum wanita
segala haknya adalah semata-mata turnpahan
emosi tanpa dasar yang tidak ada hLrbungannya
sama sekali dengan kedudukan wanita di bawah
naungan Islam.

Ukhti Seintan dan Sekeyakinon,

Di bawah lindungan agama yang diliputi se-

gala aspek kehidupan ini, Anda hidup terhormat.
Anda mendapat perlindungan dari iman kepada
Allah, mendapat perawatan dari ajaran-ajaran
agama pamungkas ini. Di bawah lindungan aga-
rna ini kepribadianrnu dapat dibedakan dengan
kepribadian wanita-wanita yang bukan Musli-
rnah. Ketika Anda rnenjalankan perintah-perin-
talt Allah, Anda nrendapatkan garnbaran terang
tcntang seorang wanita Muslirnalr salehah. Le-
wat keluhuran buclimu clan kebaikan perangai-
ntu, Anda mernberikan corrtoh yang paling baik
rrntuk setiap wanita di setiap ternpat terrtang ke-
sopanan diri, kebersilran dan kesucian. Ketika
Ancla berada dalam budi pekerti terpuji ini Anda
rrrenrberikan kesan yang benar tentang apa yang
diinginkan agama Islarn terhadap wanita.
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Ukhri Saagnnta,

Janganlah Anda terkecoh oleh gemerlap dunia
sehingga lupa tujuan hidup ini. Jangan pula silau
terhadap tradisi dan budaya luar yang akan me-
nyesatkanmu. Telitilah mana yang berguna dan
mana yang berbahaya. Waspadalah selalu dan

ambillah pelajaran dari wanita-wanita yang telah
terpedaya. Setelah Allah menerangi akal pikiran-
mu dengan Islam, janganlah sekali-kali Anda
mengikuti wanita yang hubungannya dengannya
bukan karena akidah dan budi pekerti. Yakinlah
selalu bahwa setiap kali Anda berpegang teguh
dengan ajaran-ajaran agamamu, Anda berada da-
lam kebenaran dan orang lain yang tidak seperti-
mu berada dalam kebatilan. Sabarlah bila Anda
mendapatkan kritikan wanita-wanita yang hidup
dengan hawa nafsunya. Pertelttangan antara ke-
trenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan keja-
hatan, antara orang-orang baik dan orang-oratlg
rusak akan tenrs berlangsLrng sepanjang adanya
bumi dan langit.

Ukhri Seakiduh,

Dengan sikap istiqarnahrnu clan suri teladan-
mu, Anda dapat ntempersernbahkan kepada ma-
syarakat generasi yang baik yang mengetahui ke-
wajibannya kepada Allah, mengetahLri peranan-
nya yang penting dalarn masyarakat di mana hi
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dup. Anda sendirilah yang clapat mendirikan se-
huah srtolah di rumahmu, di mana anak-anak-
mu belajar tentang segala kebaikan. Bangtrnlah
generasi penenrsrnu itu berdasarkan fonclasi yang
kokoh, yang benrpa keutamaan dan bucli pekerti
yang mulia. Janganlah Anda serahkan anak-
anakmu kepacla pengasuh yang bukan Muslimah.
Jangan pula sampai Anda menyekolahkan mere-
ka di sekolah-sekolalr hukan Islarn. Karena bila
hal itu Anda biarkan, berarti Anda telah ikut
rlcngarahkan mereka kepacla agama yang bukan
agamanya dan keyakinan yarrg hukan kcyakinan-
nya. Ingatlah, .jangan sarnpai Anda men.iadi pe-
nyehab berpalingnya anak anakmu dari agama
Allah yang tidak bakal menerima agama selain
lslam. Percayalah, bahwa setiap altgan-angan
yang mempcrmainkan klrayalrrrrnu senrcntara
Art<la rnenitipkan arrak arrak yirng nrerrrpakan
h;rrta rrriliknru yang paling. berlrarga itu kepa<la
rnusrrlt-nrrrsrrhrtru yang dibcri kepercayaarr urrtuk
rncnclidik dan rtrenga.iarinya, percayalah bahwa
?rrgan anganr)Ll ini tidak bakal tcrcalisasikan.
I'ada akhirnya Anda akan tlapatkarr anal< anakntu
trat hrrbungannva, baik tlalarn scgi pcrnikiran
rnaupun dalarl segi roharri. bukannya clengan
Anrla sebagai ibu kandtrngnya, bukan pula de-
Itgart ayahnya, dan bukan pula dengan akidah-
nya, akan tetapi dengan para pendidiknya. Mere
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ka akan hidup denganntu dengan pernikiran yang
bukan pemikiranrnu, dengan persepsi yang bu-
kan persepsinru, clerrgan adat kebiasaart yang bu-
kan adat kebiasaanmu. Kernudian tidak terdetik
clalarn hati Ancla bahwa seorang yang bukan
Muslim atau Yayasan yang bukan lslam mendi-
dik anak-anak Muslirn dengan berdasarkan aja-
ran Islam. Karena itu, sejak dini saya peringat-
kan hal ini.

Ukhri Muslinroh,

Bertitik tolak clari sabda Rasulullah saw.:

"Tidaklah bukul s(ntl)ut'ntt itrtun se.seorong sc-

belunt ia ntenyvl;ui ltttgi sutttlaran\,o opa-upe
yan g disukui di rin.t,o. "

saya berharal) agar Anda selamanya dapat berpe-
gang teguh rlengan ajaran-a.jararr Allalr clalanr se-

gala aspek kchiclupan, agar Anda rnenjauhi sega-
la apa yang mendatangkan rlrrrka-Nya, baik
yang berupa ucapan atatrprrrt perbuatan. Ini sc-

nrua aclalah jalan rrtcnrr.ju kepacla kebahagiaarr-
rlu. Rahrnat Allah akan dilirrrpahkan kepada se-

seorang yang rnengrrcapkan prcrkataart baik se-

hingga ia rne nrla;rat keuntungart. Atau ia
berdiarn tidak rnengatakan kc.iclekan sehingga ia
pun selanrat. I
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F
ff BAGAIMANA CNRA
E MBREBUT IIA'I.I SUAIMI?

ampak pertanyaan di atas itu cukup mem-
bingungkan. Saya ingin pertanyaan di atas

ini sebagai kesirnpularr clan penutup dari buku
ini. Saya yakin, wanita yang kuat agamanya, se-

lalu mengikuti ajaran-ajaran Islam, merrgetahui
bagaimana cara merebut hati suaminya. Di anta-
ra langkah-langkalr terpenting untuk merebut ha-
ti suami adalah sehagai berikut:

1. Menaati perintah Allah.
2. Sama sekali berhenti dari segala macam

maksiat.

3. Patuh kepada suami, mendekatkan diri dan
bersikap lernbut kepadanya.

4. Selalu menjaga kebersihan dan kerapihan
rurnah.

5. Mendidik anak-anak dengan penclidikan Is-
lam.

6. Beribadah kepada Allah dan mendekatkan
cliri kepada-Nya derrgan berbakti kepnda
suami.
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7.

8.

9

Menyambut suami dengan senyuman dan

menyediakan suasana yang layak dan nle-
nyenangkan untuknya.

Menjadikan suami merasa dicintai dan di-
hormati.

Mernelihara hubungan dengan sanak kc-
luarga suatni, tnengltorttrati dan tttenghar-
gai mereka terittattra kedua orang tuA tlan

saudara-saudara kanclungrt ya.

Berbudi baik dengan suanti, dan ini aclalah

faktor yang paling penting dalam upaya
merebut hati suami, karena budi pekerti
yang baik adalah nterupakan kecantikan
hakiki. Yang sangat disayangkan adalah
kita melihat seorang isteri yang katanya
beragama dan terpelajar akan tetapi sedikit
pun tidak mengetahui budi pekerti mtrlia.
1'ak segan ia bersuara lantang kepada stra-

nrinya, bernruka rnasant kepacla orang ttta,
dungu clan egois! Apakah ini layak lragi se-

orang wanita beragarna? Allalt 'Azza wa
Jalla rnenganjurkan kepada kita urttuk ber-
btrdi pekerti luhur darr bcrsikap santun de-
ngalr sesanra.

Firrrran-Nya:

c3\,r,*"-A i i L!)i'tJ:' dfr

10.
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"...Don orong-orang yang menahan ama-
rahnya, dan ntemaaJkan (kesalahan)

orang. " (Q.S. Ali Imran: 134)

Rasulullah saw. juga menganjurkan untuk
berbudi pekerti terpuji dan selalu bermuka ma-
nis. Berikut ini beberapa sabdanya:

"Kebajikon adalah herbutli pekerti haik."
(H.R. Muslirn)

"Yang paling berat dalum timhangctn. orong
Mu'min adolah akhlak yang mulia. Sesung-
guhnya Allah tidak menyukui orang yang me-
lakukan parbuaran ke.ii lagi hine."

(Shahih al-Jarni')

"Hamba Allah yong, paling disukai Allah ada-
lah yang paling baik hudi pekerrinys. "rt

Rasulullah saw. pernah ditarrya tentang faktor
yang paling banyak rnenyebabkan orang masuk
surga. Beliau rnenjawab:

"Tokwa kepada Allolt tlon hudi pekerti ntu-
lia. " (H.R. At-Turmudzi, Ahmad, Ihnu
Hibban dan lbnu Ma.iah)

Sebagai penutup, saya lnemohon kepada
Allah semoga bukrr kecil ini bergurra bagi kita

17. Iltil.
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serlua, kaum Muslimin. Saya akui betapa keku-
rangan dalam menyusun risalah singkat ini.
Akan tetapi inilah yang baru dapat saya lakukan.
Bila beqar, maka itu adalah sumbernya dari
Allah. Dan bila salah, maka itu adalah berasal
dari saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah
nrelinrpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada ki-
la. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan ke-
pada jrrnjungan kita Nabi Muhamrnad saw., ke-
pacla keluarganya dan segenap sahabatnya. I
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Rasulullah saw. bersabdai "l'\tcri yang poling buik adulult
yang patuh terhatlap snorttitwu, nengltias tlirinl'a di hutlu-
'pan 

iuaminya tetopi tidak tnenuniukkan,perhiusannl'.u.di'haclapan piia hi,i; tlan istcri vung naling iclck adakilt
yang nrenghias clirinya di n'aktu surttttittvtt lidak ada."

Ummu Salamah bertanya kepada Nabi saw.: "B<tg,uitnuna

pahala scorflilg n'anilt yottg tn(ng,uru:s rurnoh?" Rastrltrl-
lah saw. nreniawab: "setiup tt'ttttiltr vuttg mcngdtur rutnah-
,rya agar tatnpak ntpi akott tnetnperolch rahtnut Alluh-
ban b'arang.riapa ntur;pcrcleh hcrkuh Allah, naka ia riduk
akan mentlontl sik-sa kareno murka-Nya. " Kerntrdian Unr-
mu salanrah bertanya lagi: "Ya Rosulullult, berilultulult
aku, apalagi pahulu utttuk sutrutrg tt'ttttitu?" Nabi saw.

menjawab: "Bilu scoratts4 tt'unilu ltttnil, Allah ukutr tttatn'
berinya pahala scpcrti ptthult scorunS priu 1'ttttg,1tc.rgi
berjihad tlcngan sctrtuu k<:kavuuttrtvtt. Bilu nekrhirkun
anaknya, ia akan nentlengar sebuah parrggihn 'sunua
dosaniu rliatnpuni, mulailalt ltidult yang baru'. Kemtulintt,
setiap kali nenyu.rukan baf illr'r, tlcngan air susunva, Allalt
akai nrenbcrikan pahala scperti pahala su)ra,tg yzil8 tnc-

merclckakan hamba saltavs. "


